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1. De Introductie van Japanse haiku’s in Nederland

Zoals hieronder zal blijken, is het aannemelijk dat sommige Nederlandse dichters gedurende de eerste 
helft van de 20e eeuw op de een of andere manier kennis maakten met Japanse haiku’s, waarschijnlijk 
via vertalingen in het Duits, Frans of Engels. In 1960 publiceerde de schrijver en dichter Jef Last 
een bloemlezing van Japanse poëzie, waaronder veertien tranditionele haiku’s. Jef Last (1898 – 1972) 
besteedde het grootste deel van zijn leven aan het schrijven van artikelen, gedichten en verhalen 
geïnspireerd door communistische politieke idealen, maar hij studeerde ook Chinees en een beetje 
Japans. In de inleiding tot zijn bloemlezing besteedt hij veel aandacht aan haiku. Hij vertelt dat hij, 
toen hij eens in Tokyo was, aan zijn vrouw vertalingen zond van dertig oud-Japanse haiku’s. Zij, die nog 
nooit eerder een haiku gezien had, schreef terug dat hij wel de titels had gestuurd, maar kennelijk de 
gedichten was vergeten! Volgens Last was het begrijpelijk dat er in de 19e eeuw weinig belangstelling 
in haiku was omdat in men in de westerse wereld gewend was aan langere gedichten en eenvoudigweg 
niets begreep van haikupoëzie juist door de beknoptheid ervan. Maar in de moderne tijd werd deze 
schetsmatige kortheid aantrekkelijk zodat met name in Amerika jonge dichters zich toelegden op het 
schrijven van haiku. Maar, zei Last: “Tot nog toe is geen van hen er in geslaagd een meesterwerk voort 
te brengen dat met die der grote Japanse dichters als Basho en Isa (sic) vergeleken kan worden, en dat 
is geen wonder. Want de kortheid dier gedichten is geen toeval, maar hangt samen met de uiterste 
eenvoud der ZEN-filosofie, wier essentie vaak in zo’n gedichtje meesterlijk samengevat is. Het is niet 
slechts een stemmingsbeeld, het is als een met enkele streken neergepenseeld takje perzikbloesem, of 
een teer vogellijfje tegen een nauwelijks aangeduide achtergrond, waarmee de mysterieuse identiteit 
van alle leven aangeduid wordt. Het ongetekende en onuitgesprokene moet de lezer zelf toevoegen.” 
Hier volgen enkele van de vertalingen van Last.1

Het oude vijvervlak . . .
Een kikker springt.
Plons! . . . En het is weer stil. 
 — Bashō

1. Vloog een bloesem terug naar de tak. Japanse poëzie. Inleiding en keuze Jef Last. L.J.C. Boucher,  
’s Gravenhage 1960.



Zeg mij toch, kindren, 
Die rode, rode maan, 
Wiens eigendom is zij? 
 — Issa

Hoe nu? Vloog een bloesem terug naar haar tak? 
Neen, 
Het was een vlinder! 
 — Moritake

Een zeer interessant boek van twee Leidse professoren verscheen enkele jaren later: Dr. F. Vos en Dr. 
E. Zürcher, Spel zonder snaren. Enige beschouwingen over Zen. Kluwer, Deventer z.j. Woord vooraf 
gedateerd Oegstgeest, januari 1964.
In dit boek geven de schrijvers een karakteristiek van Zen, een schets van de historie ervan in China, 
Korea en Japan, en de culturele betekenis ervan, waaronder de invloed van Zen op de kunsten. Men 
treft er dan ook een beschouwing in aan over Zen in de Japanse letterkunde (hoofdstuk III paragraaf 
5, pag. 171 e.v.) met bijzondere aandacht voor de haiku. Dit genre wordt als volgt ingeleid: 

“Bij het waarnemen van de herfst behoeft een Japanse dichter zich niet te verliezen in een 
uitvoerige mijmering over de talloze veranderende kleuren, een beschrijving van de dorre, 
gevallen bladeren, etc. Hij kan hier zelfs volstaan met een haiku:

 Op een dorre tak 
 Is een kraai neegestreken —
 Herfstavond. 

In deze volmaakte aanduiding van de herfst is geen woord te veel. Evenals in de Zen-
schilderkunst vinden wij hier weer ‘reductie’; evenals in de sumi-e worden hier de essentiële 
vormen, die aan de veelheid der uiterlijke verschijnselen ten grondslag liggen, als het ware 
‘gevangen’. De haiku kunnen gekarakteriseerd worden als ervaringsmomenten; beslissend voor 
hun waarde is hun suggestieve kwaliteit, die gedurende een ondeelbaar ogenblik een volmaakte 
geestelijke aanraking tussen dichter en lezer bewerkstelligt.”

Hieruit blijkt dat de auteurs een duidelijk verband zien tussen zen en haiku. Dit werken ze verder in 
detail uit, waarbij ze bovendien vermelden dat in Japanse poëzie de afwisseling van regels met 5 en 7 
lettergrepen van belang is, dus in het bijzonder voor haiku het model met 5, 7 en 5 lettergrepen. Ze 
geven een aantal voorbeelden van haiku, waarbij ze vertalingen bieden die een zo getrouw mogelijke 
weergave van de originelen beloven, doch geen poëtische herdichtingen pretenderen te zijn. In hun 
vertalingen houden ze zich dan ook niet aan het 5-7-5 schema. We geven een paar voorbeelden. 
Van Bashō: 

shizukasa ya 
iwa ni shimiiru 
semi no koe 

De stilte: 
Het dringt de rotsen binnen, 
Het getsjirp der cicaden.



umi kurete 
kamo no koe 
honoka ni shiroshi 

Over de zee is de nacht gevallen, 
Het gekrijt der wilde eenden 
Is onduidelijk en wit. 

natsugusa ya 
tsuwamonodomo ga 
yume no ato
 
Zomerkruiden — 
Van dappere krijgers: 
De droomsporen . . . 

Van Buson: 

suzushisa ya 
kane wo hanaruru 
kane no koe 

De koelte: 
Zich losmakend van de tempelklok 
Zijn bronzen stem . . . 
Van Issa: 

utsukushi ya 
shoji no ana no 
ama-no-gawa 

Hoe mooi: 
Door de gaten in mijn shoji 
De melkweg . . . 

Van Shiki: 

haru no yo wo 
shakuhachi fuite 
torikeri 

Door de lentenacht 
Spelend op een bamboefluit 
Ging hij voorbij. 

In hun bespreking van Zen voor de Japanse dichtkunst noemen de auteurs wel sfeerbepalende begrippen 
als wabi, sabi, shibumi, mono no aware, fuga. Maar in hun bespreking van haiku wordt niet ingegaan 
op seizoenwoorden en snijwoorden. Dit boek was dan ook niet meteen bestemd voor mensen die zelf 
wilden proberen haiku’s te schrijven.



Het boek van Vos en Zürcher heeft waarschijnlijk niet een groot lezerspubliek bereikt, maar het is wel 
van invloed geweest op andere schrijvers. Een veel breder publiek werd bereikt door de Nederlandse 
schrijver en dichter Bertus Aafjes, die een een reeks verhalen schreef over een zekere Japanse rechter 
Ooka. Er heeft in Japan inderdaad een magistraat geleefd van die naam. Die leefde van 1677 tot 
1751. Hij was behalve rechter ook politiedetective en aanklager. Hij loste dus misdaadmysteries op, 
en Aafjes’ verhalen over Ooka zijn een soort Oosterse detectiveromans. Aafjes laat Ooka een groot 
liefhebber zijn van haiku’s, die hij bij gelegenheid pleegt te citeren. Op deze wijze bracht Aafjes haiku 
onder de aandacht van het Nederlands lezerspubliek. In 1973 verscheen het verhaal ‘Een lampion 
voor een blinde, of de zaak van de Hollandse heelmeesters’ als Boekenweekgeschenk, en kwam zo 
in het bezit van zeer veel lezers. In het Nawoord bij bovenvermeld verhaal meldt hij dat hij absoluut 
niet pretendeert een historisch verantwoord relaas te schrijven. Dat klopt: de historische Ooka was 
een jongere tijdgenoot van Bashō en leefde dus in een tijd waarin er nog geen sprake was van haiku’s. 
Deze Ooka kan ook nooit haiku’s van Issa geciteerd hebben want die leefde veel later. Over haiku zegt 
Aafjes:2

“Over haikoes gesproken: rechter Ooka is een groot liefhebber van deze unieke korte Japanse 
gedichten. Zij bestaan uit slechts drie regels van achtereenvolgens vijf, zeven en vijf lettergrepen 
– zeventien lettergrepen dus. Hun inhoud kan men beschouwen als ‘de wereld in een notedop’. 
Want een haikoedichter ziet de wereld als een notedop en een notedop als de wereld. 
Een haikoedichter vermag het zijn schouders op te halen voor het leven in zijn geheel om 
tezelfder tijd uit ieder ogenblik van datzelfde leven alles te puren wat het hem te bieden heeft. 
Met een knipoog bagatelliseert hij het leven tot een zinsbegoocheling en tezelfder tijd tracht 
hij ieder vluchtig moment op de spits te drijven van zeventien onvergetelijke syllaben. 
Haikoes zijn onvertaalbaar. Zelfs voor Japanners zijn het invulverzen, gedichten die hij (sic) 
met zijn eigen gevoels- of gedachteninhoud vullen kan en dit vaak op meerdere wijzen. De 
vertaler kan dan ook slechts een drieregelig gedicht schrijven waarin hij tot uitdrukking brengt 
wat hij voelt als hij het Japanse origineel of een vertaling ervan leest. 
Alle haikoes welke in ‘Een lampion voor een blinde’ geciteerd worden zijn afkomstig van 
Japanse haikoedichters, maar het zou eentonig zijn hun namen te citeren. (. . .) Het Japan 
dat ik beschrijf is mijn Japan en niet het Japan van liefhebbers van onomstotelijke feiten en 
onbetwistbare koersgetallen. Het is een Japan dat geboren is uit de roes van verwondering, 
een Japan waarover de schrijver zelf zich nog steeds evenzeer verbaast als de haikoedichter die, 
betoverd door de sneeuw op zijn hoed, uitroept:

 ‘De sneeuw weegt licht
 als ik bedenk:
 het is mijn sneeuw op mijn hoed.’”

Aafjes zegt niet waar hij zijn vertalingen vandaan heeft. Kende hij Japans? 

Verreweg het meest invloedrijke haiku-boek was: Haiku Een jonge maan. Japanse haiku van de vijftiende 
eeuw tot heden. Keuze, inleiding en vertaling door J. van Tooren. Woord vooraf door prof. dr. F. Vos. 
Meulenhoff, Amsterdam 1973. J. van Tooren (pseudoniem van mevrouw A.M. Mulder-Swanenburg de 
Veye), 1900 – 1991, maakte kennis met in het Engels vertaalde Japanse haiku’s doordat ze op haar 
zestigste verjaardag van haar man ‘A Net of Fireflies’ van Harold Stewart kreeg. Ze werd er zeer door 
geboeid: “. . . die kortheid, die suggestiviteit, niet dat gezeur over jezelf, die sterke verbeelding, die 

2. Bertus Aafjes,. Boekenweekgeschenk 1973 (Commissie voor de Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek)



diepe achtergrond! Ik las het boek en wist dat poëzie zo moest zijn.” Daarna verschafte ze zich de 
boeken van R.H. Blyth en ontdekte dat haiku verschilde van wat men uit Stewart kon opmaken omdat 
zijn vertalingen te vrij waren. Ze concludeerde dat ze Japans moest leren, en dat deed ze. Dertien 
jaar na die zestigste verjaardag verscheen bovenvermelde bloemlezing van een aantal eeuwen Japanse 
haikupoëzie, zij het dat de twintigste eeuw veel minder vertegenwoordigd was dan de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuwen. Haar inleiding bestaat uit vier hoofdstukken: Karakter en techniek 
van de haiku, Mentaliteit en geestelijke achtergronden, Oorsprongen en geschiedenis, en Het spel der 
vertalingen. In het eerste hoofdstuk schrijft ze dat voor de haiku vorm en onderwerp karakteristiek 
zijn, alsmede de mentaliteit van de dichter. “De vorm van het haikuvers is zeer strak, en van een uiterste 
beknoptheid. Het gedichtje bestaat uit zeventien lettergrepen, gewoonlijk verdeeld in drie groepen 
van vijf-zeven-vijf elk, en vormt in principe één zin, die in één ademtocht kan worden uitgesproken.” 
Ze wijst op de afwezigheid van eindrijm, en het wel voorkomen van onomatopee en binnenrijm, en legt 
de nadruk op de beknoptheid en het gebruik van eenvoudige en gewone woorden. En voorts: “Haiku 
is natuurpoëzie. Het landschap wordt verbeeld, of de bloemen, dieren en dingen om de mens heen, en 
de mens zelf als deel van dit alles. De dichter staat niet vóór zijn vers als explicateur, het liefst is hij er 
helemaal niet bij; zelfexpressie is voor hem onbelangrijk.” Natuurlijk licht ze dit uitvoeriger toe, maar 
we citeren deze passages vooral omdat er een opvatting uit spreekt die lange tijd van grote invloed is 
geweest op Nederlandse haiku-beoefenaars. Aan het slot van dit hoofdstuk zegt ze o.a.: “De vorm van 
vijf-zeven-vijf lettergrepen, die op een golf lijkt die aankomt, uitvloeit en weer terugwijkt, behoort 
naar mijn gevoel zó tot het wezen van de haiku dat het mij niet mogelijk was ervan af te wijken. Mét 
verscheidene andere vertalers ben ik van mening, dat hier grote mogelijkheden liggen voor onze eigen 
poëzie.” Van Tooren was beïnvloed door F. Vos en heel sterk door R.H. Blyth, die ze erg bewonderde. 
Dit blijkt uit haar hoofdstuk over Mentaliteit en geestelijke achtergronden, met de sterke nadruk 
daarin op de betekenis van Zen-Boeddisme. De opvattingen en karakteriseringen die te vinden waren in 
Van Tooren’s inleidende hoofdstukken werden vaak strikt toegepast door Nederlandse haiku-amateurs 
die over het hoofd zagen dat ze niet te letterlijk genomen moeten worden. Bijvoorbeeld: “de dichter 
is liefst helemaal niet in zijn vers aanwezig” werd zo geïnterpreteerd dat de dichter nooit over zichzelf 
mocht spreken en dat het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’ nooit in het vers mocht voorkomen. Men 
merkte niet op dat in diezelfde bloemlezing verzen als de volgende voorkwamen:

Reizend werd ik ziek;
over verdorde heiden
blijft mijn droom dwalen 
 — Bashō

Het sneed door mij heen;
bij ’t bed van mijn dode vrouw
trapte ik op haar kam. 
 — Buson

Ik sloeg een spin dood,
en had daarna een koude,
eenzame avond. 
 — Shiki

J. van Tooren was een dichteres met grote belangstelling voor talen (voordat ze aan Japans begon leerde 
ze zichzelf Sanskriet) en haar vertalingen hebben een goede poëtische kwaliteit door haar gevoel 
voor ritme en klank. We bieden de volgende voorbeelden ter vergelijking met vertalingen van Vos en 
Zürcher hier boven.



Die diepe stilte!
het sjierpen van de krekels
doorklieft de rotsen. 
 — Bashō

Gras van de zomer!
van dappere krijgsmansdromen
bleef dit slechts over. 
 — Bashō

Een vleug van koelte,
als de tempelbelklanken
de bel verlaten. 
 — Buson

Op zijn bamboefluit
spelende liep hij voorbij
door de lentenacht. 
 — Shiki

Verdere voorlichting over de Japanse haikutraditie verkregen Nederlandse haikuliefhebbers 
voornamelijk van de zeer deskundige Vlaamse auteurs Karel Hellemans en Willy Vande Walle, beiden 
werkzaam aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Zij schreven regelmatig artikelen in het Vlaams-
Nederlandse tijdschrift ‘Vuursteen’ en publiceerden bovendien boeken.3

2. Korte gedichten en vroege haikupogingen

Gedichten, korter dan sonnetten, komen wel degelijk voor in Nederlandse traditionele poëzie. Vanaf 
de zestiende eeuw schreven bepaalde dichters zogenaamde ‘puntdichten’. Meestal bevatten die een 
woordspeling, of een grap, en je zou ze misschien kunnen vergelijken met senryū. A.C.W. Staring 
(176 7 – 1849) schreef bijvoorbeeld:

AAN EEN NAVOLGER
Gij doet den menschen wel, en ondank is uw loon? 
Getroost het u! gij deelt het met de Goôn.

Natuurlijk zijn er kwatrijnen, limericks en andere korte gedichten geschreven, maar deze hebben 
weinig of niets te maken met haiku of senryū. Een Hollander genaamd Hendrik Doeff schreef een 
haiku’s in het Japans gedurende zijn verblijf in Japan van 1798 tot 1817. Hij was het hoofd van een 
Hollandse factorij op Deshima en leerde Japans. Een haiku van hem:

3. Karel Hellemans, Tanka, Haiku, Senryū, Inleiding tot de Japanse poëzie, Van Gorcum, Assen, 
Nederland, 1980; Willy vande Walle, Bashō Dichter zonder dak, Peeters, Leuven 1985 (bevat, naast 
een uitvoerige inleiding, een complete vertaling in het Nederlands van Bashō’s reisverhalen, met 
verklarende voetnoten); Willy Vande Walle, Haiku, Van scherts tot experiment, Amsterdam University 
Press/Salomé 2003. Een historisch overzicht van de ontwikkeling van de haiku tot in de moderne tijd.



inazuma no kaina o karan kusamakura
Laat mij je armen,
snel als bliksemschichten, lenen
als hoofdkussen op mijn reis. 
 (vertaling prof. F. Vos)

Vermoedelijk werd deze haiku geschreven tijdens een reis van Deshima naar Edo voor een verplicht 
bezoek aan de shōgun. In een herberg zag hij een meisje met grote snelheid tofu snijden. Nog slechts 
één andere haiku van Doeff is bekend:

harukaze ya amakoma hashiro hokakebune
Een lentebriesje —
her en der reppen ze zich:
de zeilscheepjes. 
 (Vertaling prof. F. Vos)

Maar het lijkt er op dat verdere belangstelling voor de Japanse cultuur veel later tot ontwikkeling kwam, 
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Kennis over Japanse literatuur bereikte Nederlandse 
dichters en schrijvers via vertalingen in het Frans, Duits of Engels. Aan het einde van de negentiende 
eeuw ontstond in Nederland een beweging om de literatuur te vernieuwen, vooral de poëzie. Vroegere 
poëzie in die eeuw was voornamelijk anecdotisch en moralistisch. De nieuwe beweging legde de nadruk 
op de expressie van persoonlijke gevoelens en emoties, en vrijheid van conventies. In de twintigste 
eeuw werd de poëzie directer en de taal minder kunstmatig. En toen waren er enkele dichters die 
poogden haiku-achtige poëzie te schrijven.
De welbekende Nederlandse dichter en schrijver Jan Jacob Slauerhoff (1898 – 1936) werkte als scheepsarts 
en reisde naar vele landen. In het bijzonder maakte hij reizen naar Oost-Azië: Indonesië, China en 
Japan. In veel van zijn werk toont hij affiniteit met Oosterse cultuur. In zijn gedichtenbundel ‘Joeng 
Poe Tsjoeng’ verschaft hij Nederlandse versies van klassieke Chinese dichters als Bai Juyi (Po Tsjoe I) 
en Doe Foe. Vermoedelijk gebruikte hij vertalingen in het Engels, Frans of Duits. Zijn Verzamelde 
Gedichten bevat een bladzijde met wat hij ‘hokkai’s ‘noemde. Het zijn drieregelige gedichten met veel 
meer dan zeventien lettergrepen en inhoudelijk zijn ze, hoewel goede gedichten, niet erg haiku-achtig:

Het komen van mijn gedichten:
Als ’t neerzweven van een vlinder
Op meeldraad van bevend jasmijn.

Misschien het meest haiku-achtige:

De klokjes zijn nog hoorbaar,
’t Spoor nog niet toegevallen.
De kar al lang verdwenen.
 

In de verzamelbundel Gedichten (4e druk, A.A.M. Stols, Maastricht z.j.) van de journalist, dichter en 
criticus Jan Greshoff (1888 – 1971) vindt men 22 drieregelige gedichten die Greshoff betitelde als ‘simili-
haïkaï’ en die geschreven waren tussen 1925 en 1930. De benaming suggereert dat hij wel eens iets had 
opgevangen van Japanse poëzie. Door het simili- haïkaï te noemen gaf hij aan dat hij niet pretendeerde 
‘echte’ haikai te schrijven. Hij doet niet aan lettergrepen tellen maar gebruikt jambische metriek. De 
eerste en de derde regel rijmen. Sommige van deze versjes hebben wel iets van de haiku-sfeer, zoals



Wie brak het zijden snoer?
Ik hoorde alleen de kralen tikken
Op den arduinen vloer.

De haag begint te dorren;
En langs de rimpelblaren glijdt
De gladde glans der torren.

Andere zijn wat verder uit de buurt:

Het dauwkristal in ’t rood
Der rozen spiegelt duizendvoudig
Uw oog, volmaakte dood.

Hebben we elkaar van noode?
Wij dwalen in een dichten tuin
Van rozen, roze en rode.

De tuin is dichtgedaan.
Geen oog bespiedt mijn tête à tête
Met de amoureuze maan.

En weer andere kan men bezwaarlijk nog in verband brengen met haiku:

Ik heb te zeer bemind
De schoonheid van dit blonde feest,
Heer, red mij, sla mij blind!

Ik vlucht en zie beneden
De warme wonden van Gods zweep:
De dampenroode steden.

Afgezien van de vraag of we hier nu wel of niet met haiku’s te maken hebben was dit toch een 
verdienstelijke demonstratie van wat met een kort drieregelig vers allemaal gezegd kan worden.
Wim Hussem (1900 – 1974) was een erkende schilder en dichter. Hij was heel bekend om zijn korte en 
nauwkeurige gedichten. Dat waren geen haiku’s, maar vele ervan hadden een haiku-achtige sfeer, zoals 
blijkt uit de volgende voorbeelden. Ze zijn afkomstig uit zijn boek ‘lente in de herfst’, De Bezige Bij, 
Amsterdam 1963

schaduw van wolken

een school hemelse vissen
zwemt in zee

 *

hoger en hoger
stijgt een leeuwerik
zingend in de voorjaarslucht



zwijgend keert hij naar de aarde

 *

weerspiegeling
de zee omhelst de zon

 *

zwaluwen jagen om het huis
de muggen dansen in de zomeravond 

De acteur, toneelschrijver, schrijver en dichter Max Croiset (1912 – 1993) schreef vele korte gedichten 
die van een haiku-achtige gevoeligheid getuigen, zoals:

eer de dageraad
de eik ontbloot

voor mijn raam
heeft hij takken
blaren
stam

en kruin
van duisternis

 *

sneeuwlaag
verstilde echo
van zonlicht4

Een markante figuur was de dichter, schrijver en graficus J.C. van Schagen (1891 – 1985). Vanaf zijn 
vroegste werk toont hij affiniteit met Oosterse filosofie en kunst. In zijn eerste poëziebundel, 
Narrenwijsheid (1925) vinden wij bijvoorbeeld een lang gedicht met dezelfde titel, dat aldus begint:

Niets is, dat niet goddelijk is
daarom wil ik niets uitzonderen
ik geef geen namen

ik laat adel en schoonheid liggen, ik vraag niet naar recht
ik blijf niet staan bij slecht en lelijk
goed en deugdzaam gaan mij niet aan

Dan vervolgt hij met een opsomming van wat de regen doet als hij valt op bomen, land, mensen 
enzovoort, om te eindigen met een 5-7-5 couplet:

4. Uit: Max Croiset, UITEINDELIJK Verzamelde gedichten 1950-1990, De Beuk, Amsterdam 1993.



zo regent de regen
daarom geef ik geen namen
ik ga maar en ben

Later publiceerde hij gedichten in ongeveer de 5-7-5 vorm die je best haiku zou kunnen noemen zoals:

het glasheldere
het waterheldere licht
in dit glas water

of senryū, zoals:

terwijl ze hem kust
ziet ze dat zijn overhemd
in de was moet 

In 1965 publiceerde het veelgelezen literaire tijdschrift ‘Maatstaf ’ een nummer van 183 pagina’s over 
‘het korte gedicht’, met essays en voorbeelden van korte gedichten van verschillende auteurs. Het 
openingsessay ‘Waarom? Daarom!’ was van J.C. van Schagen. Hij had het gevoel, schreef hij, dat in 
het voorstel van de redactie “vóórop stond en is blijven staan: de simpele reflex, zoals wij die van de 
Japanners toch eigenlijk wel geleerd hebben” en blijkbaar stonden voor hem de haiku, senryū en tanka 
op de agenda. Maar hij voegde daar meteen aan toe: “Toegegeven onmiddellijk hierbij, dat we hier geen 
haiku en senryu moeten gaan schrijven, dat klakkeloze navolging een domheid zou zijn en dat het hier 
alleen mag gaan om een eigenstandig westers pendant. Willen we hier iets van dien aard schrijven, dat 
het een eigen recht heeft, dan mogen en moeten we alleen één ding – maar dat is dan ook het essentiële 
– van hen aanvaarden: de les dat veel weinig is en weinig veel. En dat wie alles zeggen wil, niets zegge!” 
En dan waren er mensen die echt probeerden haiku’s in het Nederlands te schrijven. Een bekend 
voorbeeld hiervan was de schrijfster, journaliste, en columniste Paula Gomes (1922 – 2013). Van haar 
verscheen midden jaren zestig van de 20e eeuw een bundel, getiteld ‘Bamboe ruist in het Westen’. 
Deze werd ter gelegenheid van de jaarwisseling 1963-1964 in kleine oplage gedrukt als geschenkuitgave, 
waarna de uitgever Lannoo besloot een tweede uitgave in de handel te brengen, “overtuigd dat er in 
ruime kring belangstelling zou bestaan voor deze proeve van Nederlandse haikoe-poëzie”. De uitgever 
voorzag het boekje van een ‘Woord Vooraf ’ waarin men kan lezen hoe er over ‘haikoe’ in die tijd werd 
gedacht. Het Woord Vooraf begint met “Haikoe is de naam van een Japanse dichtvorm. Een haikoe-
gedicht is een soort lyrisch epigram, dat uit slechts 17 lettergrepen bestaat, verdeeld over drie regels, 
van respectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen.” Vervolgens citeert het de kikker-haiku van Basho: “foeroe-
ike ya/kawazoe tobikomoe/mizoe no oto” met de vertaling van Dr Jef Last:

Het oude vijvervlak . . .
Een kikker springt — plons —
en het is weer stil.

Volgens de uitgever gaat achter die drie regels een levensfilosofie schuil. Het in de haiku geschetste 
beeld geeft “antwoord op de vraag naar de betekenis van het menselijk leven. Het is dus niet zomaar een 
natuurgedichtje, het is in uiterste beknoptheid en eenvoud het filosofisch antwoord op de kernvraag 
van ons bestaan./ . . . / De filosofie die hier aan het woord is, is die van de Zen . . .”. Paula Gomes 
heeft, aldus de uitgever “naar de haikoe gegrepen om er haar ontroeringen en ontdekkingen in vorm 
te geven”.



Een paar voorbeelden van ‘een soort lyrisch epigram’:

Een nieuw begin  Eens wil ik sterven, 
   Vervuld van een nieuw begin, 
   Eén met de natuur.

Mijn ziel   Als ’t hart tot rust komt 
   Ontdekt de ziel het geluk, 
   Dat ’t hart heeft gezocht.

Muziek   Muziek pakt de ziel 
   En voert hem betoverd mee 
   Naar lichte hoogten.

Ontroeringen:

Liefde    De nacht beschermt ons. 
   Zijn lichaam is warm en goed, 
   Vol van mijn liefde.

Mensen in een kamp  Geestdodend wachten 
   Hulploos starende ogen 
   Achter de muren.

Kou    In de felle wind 
   Snijdt kou meedogenloos scherp 
   De ziel aan stukken.

Ontdekkingen:

Schemering   Als de schemer valt 
   Vormen lichten het patroon 
   In ’t kleed van de nacht.

De klimplant   Verweerde stenen 
   Helpen de jonge klimplant 
   Langs de muur omhoog.

Slootje    Voor de huizenrij 
   Bolt het bruggetje zijn buik 
   Over het slootje.

3. Haiku Organisaties en Tijdschriften

Gedurende de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen verscheidene mensen aan het schrijven van 
haiku’s en het becommentariëren ervan. Het Instituut voor Dramatische Vorming te Amsterdam en het 
Instituut voor Taalexpressie van de Rijksuniversiteit Utrecht organiseerden workshops en cursussen 
waar mensen elkaar konden ontmoeten en hun werk laten bespreken. Toen, in 1979, ontmoetten 
tien haikudichters elkaar, bespraken hun werk en maakten plannen. Als resultaat hiervan werd in 



1980 de ‘Haiku Kring Nederland’ (HKN) opgericht. De beoogde doeleinden van deze organisatie 
waren:’het stimuleren van studie en het lezen over en het schrijven van tanka, haiku en senryu en 
tevens het bevorderen van kontakten tussen degenen die zich hiermee bezig houden’. De HKN 
organiseert jaarlijks een algemene bijeenkomst met lezingen, workshops en voordrachten, en ook 
een huishoudelijke vergadering. De HKN ondersteunt plaatselijke groepen mensen die regelmatig 
bijeenkomen om de gedichten van hun leden en andere interessante zaken te bespreken. Deze 
groepen staan bekend als ‘haikukernen’. Het belangrijkste: in samenwerking met het Haikoe Centrum 
Vlaanderen wordt een tijdschrift, ‘Vuursteen’ genaamd, uitgegeven dat openstaat voor publicaties 
van, en over, haiku, senryū, tanka, kyōka, en haibun. Het tijdschrift heeft een gemengde redactie 
van Vlaamse en Nederlandse redacteuren. De selectie van gedichten uit het ingezonden materiaal 
geschiedt door een van de redacteuren bij toebeurt, samen met een van de senior adviseurs en een van 
de Vlaamse of Nederlandse kernen. Gedurende de eerste tien of twintig jaar hadden nogal orthodoxe 
opvattingen aangaande hoe een goede haiku er uit moest zien de overhand, terwijl in latere jaren de 
meningen zich ontwikkelden in de richting van een vrijere schrijfstijl. Het tijdschrift verschijnt vier 
keer per jaar, de seizoenen volgend. 
Ziehier drie haiku’s uit het allereerste nummer van februari 1981:

De hagel slaat neer —
ook onder oude beuken
op veerkrachtig mos. 
 — Simon Buschman

Terwijl de kerstboom
onder het kleurlicht verdort,
lengen de dagen. 
 — Bart Mesotten

Een huis is gesloopt.
Behangpapier met bloemen
in regen en wind. 
 — Jan Vercammen

En hier zijn er drie uit het herfstnummer van 2018:

ze is alweer wakker
al het speelgoed
komt tot leven
 — Bouwe Brouwer

alweer die mol
alweer dat graven
in mezelf
 — Ria Giskes

ivoren maan
de windstilte
tussen ons
 — Tecla Schotanus



In september 1991 begon W.J. van der Molen met een ‘periodiek voor het korte gedicht’, ‘Kortheidshalve’ 
genaamd. Van der Molen was ontevreden over het redactiebeleid van Vuursteen omdat er naar zijn 
mening teveel regels en vooropgestelde denkbeelden waren over hoe een goede haiku er uit moest 
zien. Het tijdschrift verscheen drie keer per jaar en was open voor alle soorten kort gedicht. Maar in 
zijn artikelen en essays besteedde Van der Molen aanzienlijk veel aandacht aan haiku. Zijn inleidende 
artikel ‘Het korte gedicht’ begint aldus:

“Het tijdschrift KORTHEIDSHALVE zal zich bezighouden met het korte gedicht, dat helaas 
binnen de literatuur nauwelijks ingang vindt, en ook bij de lezer weinig weerklank wekt. 
Er lijkt verandering in de lucht. De korte formule behoort bij de snelheid waarmee de mens 
thans leeft. En ook, zo komt het mij voor, bij de mogelijkheden van de poëzie na de vijftiger 
jaren; een dichtkunst die zich directer dan voorheen richt tot de gelaagdheden van het 
menselijk bewustzijn. Het korte gedicht dus, maar dan voornamelijk in relatie tot die concrete 
japanse poëzie, die in de tweede helft van deze eeuw naar het westen is overgewaaid, met name 
de 3-regelige haikuvorm en in mindere mate de 5-regelige klassieke tanka.”

Hij gaat dan verder met het karakteriseren van haiku. De volgende opmerkingen zijn van belang om zijn 
positie te illustreren: “Het geheel van voorschriften waaraan een japanse haiku zou moeten voldoen is 
al een eeuw bezig te verdwijnen en ook instituten, die aan een steeds gecompliceerder groeiend totaal 
van dwingende regels hun schijngezag ontleenden, hebben gaandeweg hun betekenis ingeboet”.

“Rondom de japanse versvormen bestaat ten onrechte een duistere, overdreven exclusieve 
cultus; een schijnspecialisme, waarmee de gangbare literatuur nauwelijks of in het geheel geen 
raakpunten heeft. Er lijkt een kloof gevallen tussen de dichtkunst en de haiku, die zelfs door 
de meest getalenteerde poëzie-beoordelaars nauwelijks kan worden overbrugd, zozeer vrezen 
de critici zich ongemerkt op glad ijs te begeven.” 

Wat Van der Molen beoogde was in feite een erkenning van haiku en tanka samen met andere vormen 
van korte poëzie door de literaire wereld en de lezers in het algemeen. Nu had hij, in de vijftiger en 
zestiger jaren van de vorige eeuw, een vijftal bundels met nogal traditionele poëzie gepubliceerd, en 
een literaire prijs, de Van der Hoogt-prijs, verkregen voor een ervan. Hij was daardoor wel bekend bij 
verscheidene gevestigde dichters van zijn generatie. Maar niettemin slaagde hij niet in zijn streven 
om een ruimere acceptatie te bereiken van Japans geïnspireerde korte poëzie in de literaire wereld. 
Maar aan de andere kant waren zijn verdiensten voor de moderne ontwikkeling van haiku en andere 
korte vormen onmiskenbaar. In zijn essays exploreerde hij de verschillende vormen van haiku in 
Nederlandstalige haiku-uitgaven, en in zijn kritieken zette hij zijn eigen poëtica uiteen. Ziehier drie 
haiku’s uit het tweede nummer (1992):

soms hebben woorden
twee ouders, één die ze spreekt, 
één die erom vroeg 
 — Bas van Iersel

De biografie;
boeiend waar het onderwerp
mijn leeftijd bereikt. 
 — Nanneke Huizinga



Het gaat zo langzaam
maar de snelheid waarmee
overdondert me. 
 — W.J. van der Molen

En hier zijn er drie uit het derde nummer van 2000:

Me bezighoudend
met de dingen van morgen
verlies ik vandaag 
 — Joop Barlage

het oude fornuis
in de nieuwe woning
zonder het vuur van toen 
 — Cécile Evers

ondoordringbare mist
het rustige tikken
van een blindenstok 
 — Max Verhart

En, uit hetzelfde nummer, een gedicht dat blijkbaar kort genoeg was:

Grensgebied
In het halfduister van de A6
struint tussen zwerfvuil
iets geelogigs
Twee werelden die elkaar kruisen:
de gebaande en de wilde
de gekooide en de naakte
de verzadigde en de hongerige
Vos die ik was
mens die ik werd 
 — Job Degenaar

Van der Molen overleed op 6 maart 2002. Het laatste nummer van ‘Kortheidshalve’ verscheen in Juni 
2002 dankzij Roel Brouwer, Cécile Evers en Cees van Dijk.
Wim Lofvers, een haikudichter die enige jaren voorzitter was van de HKN, onderhield een privé-
uitgeverij. Begin herfst 1995 publiceerde hij het eerste nummer van ‘Woodpecker’ (Specht), een 
‘wereldwijd tijdschrift om haiku te delen’. Het tijdschrift verscheen twee maal per jaar. De redactie 
bestond uit Wim Lofvers zelf; Milivoj Objedović speciaal voor contacten met Oost-Europa, 
voornamelijk de landen van voormalig Joegoslavië; Gerda Naarding-Tukkers om het Engels te 
corrigeren. Het tijdschrift publiceerde haiku, tanka en korte haibun in de oorspronkelijke taal en een 
vertaling in het Engels in gevallen waarin die niet Engels was. Natuurlijk publiceerde het tijdschrift 
veel haiku’s van Nederlandstalige dichters, maar ook waardevolle bijdragen vanuit de hele wereld, zoals 
Wim’s bedoeling was. Ieder nummer bevatte ook inleidende essays van Wim Lofvers, kortere notities 
van Milivoj Objedović, en boekbesprekingen. Het laatste nummer verscheen in de herfst van 2002. 



Lofvers schreef in zijn laatste inleiding natuurlijk over de droefenis van te moeten stoppen, en het feit 
dat alle dingen in de wereld tot een eind komen, maar we citeren de volgende uiting van zijn visie op 
haiku en andere poëzie:

(Oorspronkelijke tekst was in het Engels) “Zoals ik het zie is het de plicht van de dichter 
om een nieuwe houding ten opzichte van de natuur te vinden, een houding die vrij is van 
vooronderstellingen, waardeoordelen, privégevoelens, sympathie of antipathie; kortom, een 
houding van innerlijke vrijheid. Dat is waar Bashō op doelt als hij schrijft: 

 Yield to the willow 
 all the desire, all the loathing 
 of your heart
 
 sta aan de wilg af
 alle verlangens, alle weerzin
 van je hart

Wim Lofvers overleed in 2007.

In mei 2010 ging een ander internationaal haikutijdschrift van start: ‘Whirligig multilingual haiku 
journal’. Het werd geredigeerd door Max Verhart, Marlène Buitelaar, Klaus-Dieter Wirth en Norman 
Darlington, gepubliceerd door ’t Schrijverke, Den Bosch, en het verscheen twee maal per jaar. Het 
Vlaams/Nederlandse woord ‘schrijverke’ is de naam van een kevertje dat schaatst over het oppervlak 
van meertjes en vijvers. De beroemde 18e eeuwse Vlaamse dichter Guido Gezelle schreef een gedicht 
over dit diertje waarin hij het vraagt wat het schrijft op het wateroppervlak, waarop het kevertje 
antwoordt dat het telkens en telkens weer de heilige naam van God schrijft. De Engelse vertaling 
van schrijverke is ‘whirligig’ en dus was dit een aardige naam voor dit interessante tijdschrift. Elk 
nummer bood een bloemlezing van een paar vooraanstaande haijins en uit bepaalde regio’s van de 
wereld, haibuns, haiga, antiquiteiten en ingezonden gedichten. Alle bijdragen verschenen in het Engels 
en het Nederlands en in de oorspronkelijke taal wanneer die noch Nederlands noch Engels bleek te 
zijn. Ziehier drie haiku’s uit het eerste nummer:

One button undone 
in the clerck’s blouse — I let her
steal my change 

Een knoopje los
in haar bloesje — dan pikt ze maar
mijn wisselgeld 
 — George Swede (Canada)

Snow again —
how much my son’s footprints
have grown

Alweer sneeuw —
wat zijn mijn zoons voetafdrukken
groot geworden 
 — Ludmila Balabanova (Bulgarije)



Wolken zaaien — 
de herfst loopt bij 
de horizon langs 

Sowing clouds —
autumn walks by
along the horizon 
 — Gerrit Wassing (Nederland)

En drie uit het nummer van November 2014:

Hij werd een vlinder 
om in de avondstilte 
dromen te zoeken. 

He became a butterfly
to go and search for dreams
in the evening silence. 
 — Frank Berkelmans (Nederland)

Winterabend
die Fliege in meinem Glas
erforscht die Leere

winteravond
de vlieg in mijn glas
onderzoekt de leegte

winter dusk
the fly in my glass
explores the emptiness 
 — Dietmar Tauchner (Oostenrijk)

zgnieciona puszka
toczy ją wiatr majowy
po spadłych płatkach

a crushed can
rolls along with May winds
through fallen petals

een gedeukt blikje
rolt voort op de meiwind
tussen gevallen bloemblaadjes 
 — Ewa Tomsazewska (Polen)

Het laatste nummer verscheen november 2015. Max Verhart overleed in 2018.

Najaar 2013 werd een nieuwe stichting opgericht: de ‘Haiku Stichting Nederland’, door Arie de Kluijver. 



De doelen van deze stichting zijn: (a) Haiku meer bekendheid geven in Nederland (b) ) Stimuleren 
om zelf haiku’s te schrijven (c) Innovatie realiseren in de verschijningsvorm van haiku. De stichting 
heeft een website: www.Haiku.nl. De stichting publiceert e-boeken die gratis ge-download kunnen 
worden door geïnteresseerden. Zij werkt samen metde HKN. Op facebook onderhoudt de HKN een 
workshop waar mensen elkaars haiku’s kunnen lezen en van commentaar voorzien.

4. Publiceren

De grote uitgeverijen in Nederland tonen tot dusver niet veel belangstelling voor het publiceren 
van bundels haikupoëzie, hoewel er enkele uitzonderingen zijn geweest. Meulenhoff, Amsterdam, 
publiceerde bundels met respectievelijk haiku, senryū en tanka, uit het Japans vertaald door J. van 
Tooren. Deze boeken zijn zeer belangrijk geweest. Maar Meulenhoff publiceerde geen haiku door 
Nederlandse of Vlaamse auteurs. Querido, Amsterdam gaf een bundel haiku’s en andere korte gedichten 
van de Nederlandse sinoloog Lloyd Haft uit, getiteld ‘Slakkenhuis’. Enkele kleinere uitgeverijen deden 
waardevolle pogingen om de aandacht te vestigen op haiku en andere korte poëzie. Kairos, te Soest, gaf 
een serie kleine boekjes uit die bloemlezingen bevatten van Japanse haiku, senryū en tanka, vertaald 
door Henri Kerlen en, in één geval, Karel Hellemans. Bovendien publiceerde Kairos drie bloemlezingen 
met haiku’s, oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Maar de laatste hiervan verscheen in 1993. 
De Stichting voor Litteraire Publicaties ‘De Beuk’ in Amsterdam is heel belangrijk geweest voor het 
publiceren van poëzie door Nederlandse haikudichters. De meeste prominente Nederlandse dichters 
vonden hun lezers door middel van De Beuk. Na de dood van de directeur Wim J. Simons in 2005 
hield deze uitgeverij op te bestaan. Meer recent is een bloemlezing die verscheen in de serie ‘Rainbow 
Essentials’ van Muntinga, Amsterdam, getiteld ‘Een Handvol Veren’. Maar overigens wordt het 
meeste werk van haiku- en tanka-dichters privé gepubliceerd, of door kleine marginale uitgeverijen. 
De belangrijkste hiervan was  ’t Schrijverke in Den Bosch, van Max Verhart. Tegenwoordig zijn de 
publicatiemogelijkheden sterk toegenomen door de activiteiten van zogenaamde printing-on demand 
uitgeverijen die van alles kunnen produceren vanaf een tot honderden exemplaren, afhankelijk van de 
vraag. Vaak wordt van de auteur betaling verwacht maar dit is niet altijd het geval. En natuurlijk biedt 
het internet de mogelijkheid om je werk gepubliceerd te zien.

5. Haiku in de franje van de Nederlandse letterkunde

De bekende poëziecriticus Guus Middag vatte in een van de leidende Nederlandse dagbladen 
(NRC Handelsblad 10-17-2003) de status van haiku in de Nederlandse literatuur als volgt samen: 
“Een bundeltje haiku: daar wil je nog niet dood niet mee gevonden worden! Haiku is zweverig 
gedoe uit de anthroposofische natuurwinkel, een gedateerde hobby, bezigheidstherapie voor 
futloze thuiszitters, dat is de geur die rond het genre hangt.” Dat hij zelf het hier niet bij liet 
blijkt uit de rest van zijn artikel waarin hij aangaf dat hij wel degelijk mogelijkheden ontdekt 
had. Maar daar bleef het dan ook bij. De prominente dichter Ilja Leonard Pfeiffer schreef 

Geen haiku

vlinder in de trein
mijn god dacht ik als daar maar
geen haiku van komt 

Enkele bekende auteurs schreven inderdaad bij gelegenheid wat pogingen tot haiku, maar 
in het algemeen neemt haiku slechts een marginale plek in in de Nederlandse letterkundige 
hoofdstroom.

Haren, januari 2019


