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Inleiding

Dank voor je interesse in haiku. 

In dit e-boekje vindt je zeventien haiku’s

vol liefde. 

Ik wens je veel inspiratie en leesplezier. 

Met hartelijke groet,

Haiku Stichting Nederland

Arie de Kluijver
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Eens was jij, mijn lief,

zomaar een gewoon gezicht

in een drukke straat

Gertrude Meyling
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In de lentezon

één hand voor de wandelstok

de andere voor haar

Marie-José Balm
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Eerste liefde -

ze schuiven naar een lantaarn

haar wang naast zijn wang

Tan Taigi

Vertaling: Henri Kerlen
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Koude bushalte

plotseling verwarmd door vier

verliefde ogen

Annelies Krudde-Derijks
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Als je mij

verstopt in jouw jas

me warmt

Jeanine Hoedemakers
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Die pink

waaraan haar traan opeens

zijn hart wordt

Jeanine Hoedemakers
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soms zie ik je weer

maar altijd op het perron

aan de overkant

Ria Giskes



10

Twee stille hoofden,

innig met elkaar verbonden

door één stel oortjes.

Marc Hendrickx 
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Hij weet het zeker:

ook met rimpeltjes zal ze straks

de mooiste zijn.

Marc Hendrickx 
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Jouw zachte ogen

zijn een pleister voor mijn ziel

jij kijkt me beter

Marijke van Geest
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Vlammen haar ogen

warmte danst rond in de kou

kampvuur wakkert aan

Edda
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Vlinders in je buik

ze dragen een roze bril

dat kriebelt extra

Hiltje de Vries
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rozenblad wordt hart

in het water van de bron 

teken van liefde

Joke Eijgenraam
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Sprookjeshuwelijk:

Een meisje met dromen trouwt

altijd met haar prins

Marina Ceelen
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in de valavond

door stille straten fietsen

de ruiten blozen

Ben Joosten
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Voor het eerst samen

naar verre sterren staren,

elkaars hemel zien.

Frans Terryn
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Een blik uit het raam

de cake warm – de koffie gezet

ze zal er zo zijn

Sonja de Bruijn
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Bronnen

- Haiku: Een jonge maan,                      
J. van Tooren

- Website Marc Hendrickx:

http://home.scarlet.be/~mfphen/
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Colofon
Zeventienmaal 

Haiku’s vol Liefde is een publicatie van:

Haiku Stichting Nederland

www.haiku.nl

info@haiku.nl

De visual is gemaakt door Elena Dudina. 

De rechten berusten bij de dichters. 

Rechthebbenden die niet opgespoord 

konden worden, kunnen contact met 

ons opnemen via bovenstaand

e-mailadres.
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