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Dé 17 van
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de hele buurt

weet precies waar ze woont

die eenzame vrouw

Ettina J. Hansen
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In de zomer

verlaat water de tuinslang

en wordt regenboog.

Willy Cuvelier
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ik eet een appel

en een stukje van die tijd

die mij nog rest

Willy Callens
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het besneeuwde bos

wandelaars gaan gehuld

in hun stemmen

Wim Lofvers
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achter de graven

staan vergeten bloempotten

vol met water

Henk van der Werff
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melk in de koffie –

op het ochtendterras

het enige wolkje

Luk Gybels
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in oma’s voortuin

bloeien nu bloemen

waar ze niet van hield

Anton de Joode
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zon op het gras

het langzame wijken

van de rijmgrens

Marc Hendrickx
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hoe zacht jouw handen

nu ik jouw nagels knip

merk ik het pas –

uit mijn kindertijd bleef me

vooral jouw strenge hand bij

Willy Callens
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Ik kwam hem tegen

voorbij de laatste vijver:

de laatste vogel …

Clara Haesaert
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Rechtstandig nadert

de zee het zwijgende zand

en legt zich daar neer

Willem van der Molen 
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donkere zondag –

loodgrijze wolken schuiven

over vrije tijd

Ida Gorter
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iemand voor het raam

van mijn ouderlijk huis

zomaar iemand

Ria Giskes



15

de zon breekt door

en maakt de strandwandelaars

tot figuranten

Loeke Groenendal
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sprong van de hoge

er is wat angst blijven staan

die trilt nog na

Lilian Steenvoorden
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stille zondag

de schaduw van de iep

doet zijn ronde

Max Verhart
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Colofon

Dit e-boekje ‘Dé 17 van 2018’ is een

publicatie van Haiku Stichting Nederland.

De selectie is, met veel dank aan 

Bouwe Brouwer, gedaan door 

Arie de Kluijver. 

De rechten berusten bij de dichters. 

Rechthebbenden die niet opgespoord 

konden worden, kunnen contact  

opnemen via info@haiku.nl.
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Bronnen

Alle gedichten in dit e-boekje zijn 

gepubliceerd in jaargang 2018

van Vuursteen, hét tijdschrift 

voor haiku, senryu en tanka.


