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Dé 17 van



2

het verre lichtje –

toen ik naar iets anders keek

is het uitgegaan

Angeline Jansen 



3

pas op de foto

ziet zij het zitten –

het ijsvogeltje

Marc May 



4

het oude heertje –

voetje voor voetje sloft het

achter zijn buikje aan

Walter Simons 



5

een dag dient zich aan

in het lichter wordend licht

hernemen alle dingen

hun vertrouwde vorm

de tafel de kast de stoel

het bed waarin wij sliepen

Jaap de Mol 



6

met haar rug

naar de spiegel

likt poes zich schoon

Willy Callens



7

na de storm

in plassen op de grond

bladloze bomen

Bouwe Brouwer 



8

gedragen 

door twee vlinders

een lentedag

Ria Giskes



9

in het hemelblauw

kalligraferen ganzen

Japanse tekens

Hilde Devos 



10

Door de lentewind

komen rimpels op het ven:

water wordt levend.

De rimpels in jouw gezicht

zijn mij vertrouwd geworden.

Hans Reddingius



11

De meidoornstruiken

strooien witte bloemblaadjes

over het nieuwe graf.

Luc Barbé



12

de hoge grassen

als ik met de trein vertrek

wuiven en wuiven

Els Kooyman 



13

Mijn schaduw

niet anders dan vroeger

wel trager

Anton de Joode 



14

Openluchtconcert –

op elk koperinstrument

speelt de zomerzon

Willy Cuvelier



15

doodgevlogen

tegen ons raam – de duif

die wij voerden

Ria Giskes



16

In het zand aan zee

tekent hij met twee vingers

sporen voor zijn trein.

Maria de Bie - Meeus 



17

gesloten luiken

de warmte van de stenen

vlak voor het onweer

Henk van der Werff 



18

de stoet beweegt

naar het graf – verdriet en nieuwtjes

hand in hand

Paquita
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Colofon

Dit e-boekje ‘Dé 17 van 2017’ is een

publicatie van Haiku Stichting Nederland.

De selectie is, met veel dank aan 

Jeanine Hoedemakers, 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 2017

van Vuursteen, hét tijdschrift 

voor haiku, senryu en tanka.


