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HAIKU'S ZELF 
SCHRIJVEN

Een publicatie van 

Haiku Stichting Nederland
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Inleiding

Dank voor je interesse in haiku. 

Elke reis begint met een eerste stap.

Fijn dat je deze stap hebt gezet. 

In deze publicatie vind je voorbeeld-

haiku’s en tips om zelf aan de slag 

te gaan. Veel schrijfplezier. 

Hartelijke groet,

Haiku Stichting Nederland

Arie de Kluijver
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Wat is een Haiku ?

Haiku is een van oorsprong   
Japanse dichtvorm. De Japanse 
dichter Basho (1644-1694) bracht  
de haiku tot bloei. Een bekende 
haiku van Basho is:

O, oude vijver,

een kikker springt van de kant

geluid van water
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Wat is een Haiku ?

Een haiku is een kort gedicht. 
Meestal bestaat een haiku uit drie 
regels van 5-7-5 lettergrepen. In een 
haiku komt de natuurbeleving veel 
voor. Een voorbeeld hiervan is 
onderstaande haiku van Gerrit 
Wassing:

Scherven wiegelen

op het Wad – de zon is in

stukken gevallen
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Wat is een Haiku ?

Bij een haiku is rijm ongebruikelijk. 
Het ritme en de klank zijn belangrijk 
om de gevoelswaarde van een haiku 
te versterken. Een voorbeeld hiervan   
is deze haiku van Arie de Kluijver:

Lente Lijster Lied

Plukt de noten uit de Lucht

Zomaar Symfonie



6

Wat is een Haiku ?

Waardeoordelen, zoals bijvoorbeeld 
mooi of verdrietig, komen zelden voor   
in een haiku. De dichter laat de dingen 
voor zichzelf spreken en blijft zelf op    
de achtergrond. Een mooi voorbeeld is 
deze haiku van Herman van Rompuy:

Een oude hond stapt

traag trouw naast zijn oude baas

Samen oud worden
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Zelf aan de slag
Haikumoment

Een goed begin is om open te staan 
voor ‘haiku momenten’. Probeer 
ontvankelijk te zijn voor de juiste 
ingeving. Meditatie kan helpen maar 
een lekkere wandeling ook. Neem 
een opschrijfboekje mee. 

Dat je thuis ook open kan zijn, lees je 
in deze haiku van Willem Hussem:

Het druppelen van

een waterkraan benadrukt

de stilte in huis
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Zelf aan de slag
Blijven slijpen

Een haiku is pas af als hij af is. Dat 
kan soms lang duren. Geef het de 
tijd. Een goede wijn moet ook rijpen. 

Het meerdere malen herschrijven 
van een zelfde haiku is heel normaal. 
Het is leuk en leerzaam om oudere 
versies te bewaren.
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Zelf aan de slag
Schoonheid

Een haiku laat zich niet vangen in 
regels. Als het nodig is om af te 
wijken van de 5x7x5 regel, doe dit 
dan. 

Het gaat om de beleving en de 
schoonheid van de haiku.
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Zelf aan de slag
Eenvoud

Eenvoud is niet eenvoudig. De 
meeste mensen zijn geneigd een 
haiku te ingewikkeld te maken. 

Schrappen is moeilijk. Zoals voor 
veel schrijfwerk geldt: ‘Kill your 
darlings’. Durf afscheid te nemen  
van je mooiste dichtregels.
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Zelf aan de slag
Durf

Er zijn veel haiku’s over vlinders, 
maar slechts weinig over nijlpaarden. 

Veel mensen houden van haiku’s 
omdat de onderwerpen klein en lief 
zijn. Dat mag, maar dat hoeft niet.

Belangrijk is dat je durft op te 
schrijven wat je ervaart. 
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Zelf aan de slag
Feedback

Organiseer je eigen feedback. Als je 
er voor klaar bent, laat dan je haiku 
door een ander lezen. Niet iedereen 
kan echter goede feedback geven. 
Kies iemand die het beste met je 
voor heeft. 

Je kunt je ook aansluiten bij de Haiku 
Kring Nederland. Na feedback werd 
de eerder vermelde haiku van Arie 
de Kluijver:

Lentelijsterlied

plukt de noten uit de lucht

zomaar
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Nawoord

Deze publicatie is geschreven voor 

startende haiku dichters. De informatie

is daarom kort en bondig gehouden.

Er is natuurlijk veel meer te zeggen 

over haiku. In de bronnen op de 

volgende pagina staat meer informatie.

Mocht je vragen of opmerkingen 

hebben, neem dan gerust contact 

met ons op. Dat kan eenvoudig via

info@haiku.nl

Veel haiku plezier en hartelijke groet,

Haiku Stichting Nederland

Arie de Kluijver
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Bronnen

• Haiku Kring Nederland
http://www.haiku.nl/

• Poëzie Centrum Nederland
http://poeziecentrumnederland.nl/

• Haiku International Association
http://www.haiku-hia.com/index_en.html 

• Haiku Foundation USA
http://www.thehaikufoundation.org/



15

Colofon

Haiku’s zelf schrijven is een 

publicatie van:

Haiku Stichting Nederland

www.haiku.nl

info@haiku.nl

Overnemen van teksten is akkoord

indien een link opgenomen 

wordt naar www.haiku.nl

Dank aan Desirée van Keulen voor

de constructieve feedback.
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