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Heeft een Japans gedicht regels? 

Saigyo (1118-1190) [Thema onbekend] 

Kokoro naki Ook iemand die denkt 

geen emoties meer te hebben 

kent die ontroering: 

reigers die opvliegen uit een moeras 

op een avond in de herfst. 

mi ni mo aware wa 
shirarekeri 

shigi tatsu sawa no 

aki noyiigure 

Onder japanologen heerst het cliche dat het klassieke Japanse gedicht 

(waka)  de onvertaalbaarste van alle poezievormen is. Ook degenen on

der hen die poezie vertalen kunnen, vinden dat. Dat heeft alles te maken 

met de vraag hoe je waka lezen moet. Hoe meer mensen zich ermee 

bemoeien, hoe onduidelijker het wordt, natuurlijk. Van een gedicht 

kun je zeggen dat het twee componenten kent: de inhoud en de vorm. 

Wat en hoe, kortom. Ooit, lang geleden, was er wel enige consensus 

over hoe een klassiek Japans gedicht eruitziet. Vandaag niet meer. De 

vorm van de waka is al die eeuwen niet veranderd, maar onze percep-

tie van die vorm des te meer de afgelopen decennia. 

De prosodie van een waka (of correcter:  tanka,  'kort lied') houdt 

een afwisseling aan van vijf en zeven lettergrepen, om op een totaal 

van eenendertig uit te komen: 5-7-5-7-7. Dit ritme is de hartslag van de 

klassieke poezie in Japan. Deze afwisseling suggereert dat een waka vijf 

regels telt en dat is dan ook de meest gehanteerde vorm voor vertalin

gen. Doorgaans valt er een cesuur na de eerste zeventien lettergrepen. 

Oude poetica's hebben het over de 'bovenste' en de 'onderste vers-

helft'. Twee regels dus, volgens sommigen. De Amerikaan Edward Sei-

densticker doet dat consequent in zijn vertaling van het elfde-eeuwse 

meesterwerk Genji monogatari (The Tale of Genji,  New York 1976). Na 

de eerste vijf lettergrepen wordt er van oudsher in de voordracht van 

een gedicht een pauze aangehouden, wat ertoe heeft geleid de vertaal

de waka soms in drieen te hakken, vertalingen in vier regels bestaan 

ook. De extreemste opvatting, die de laatste jaren eveneens school 
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