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Taneda Santōka 
 
Het leven van Taneda Santōka (1882-1940) heeft iets fascinerends, want aan de ene 
kant is er veel tragiek en mislukking, met aan de andere kant de haiku's, die uit dat 
leven voortkwamen en hem duurzame faam brachten. De haikudichter Santōka 
houdt nauw verband met de bedelmonnik Santōka, die te voet vele duizenden 

kilometers schijnbaar doelloos door Japan aflegde. Hij hield van sake of, als die te 
duur was, mindere alcoholische brouwsels, kon nu eens een groot zelfmedelijden 
aan de dag leggen en dan weer euforisch genieten van wie en waar hij was, sliep als 
het zo uitkwam tussen de krekels in het veld en hield van de badhuizen en hete 
bronnen waarin hij niet alleen zijn lichaam maar ook zijn geest verfriste. Zijn 

haiku's zijn vrij van vorm, niet gebonden aan een vaste lengte of indeling, noch aan 
seizoenwoorden of andere conventies— en genieten toch groot aanzien. Zoals 
vrijwel alle haiku's in het Japans werden ze in één (verticale) regel geschreven. 
Daaraan in vertaling iets wijzigen zou onrecht doen aan de originelen, zodat  voor 
onderstaande keuze uit zijn duizenden gedichten vastgehouden is aan éénregelige 
vertalingen—zij het naar westers gebruik in horizontale regels. Met dank aan 

japanologe Hetty Rietveld voor haar hulp bij de vertalingen. 
 
Taneda Santōka's life is fascinating because, on the one hand, there's a great deal of 
tragedy and failure, while on the other, the haiku resulting from that life gained 
him enduring renown. Santōka the haiku poet is closely related to Santōka the 

beggar monk, who, seemingly aimlessly, covered thousands of miles through Japan 
on foot. He loved sake or, if he couldn't afford that, lesser alcoholic concoctions, 
was at times prone to a strong sense of self-pity, while at other times  enjoying 
euphorically who and where he was, slept if the occasion arose among the crickets 
in the field and loved the bath houses and hot springs in which he refreshed not 
only his body but also his spirit. His haiku are free in style, not  bound to a specific 

length or arrangement, neither bound to season words or other conventions —and 
yet they are held in high esteem. Like almost all haiku in Japanese they were 
written in one (vertical) line. To change that in translating them would do an 
injustice to the originals, which is why the following selection from his thousands 
of haiku have all been translated as one-line poems—though in keeping with 

western convention, in horizontal lines. With  thanks to japanologist Hetty Rietveld 
for her help with the translations. 
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wakeitte mo wakeitte mo aoi yama 

 
hoe diep ik ook doordring hoe diep ik ook doordring groene bergen 
 

 the deeper I penetrate the deeper I penetrate green mountains 
 
 

 
shitodo ni nurete kore wa michishirube no ishi 

 
zeik- en zeiknat deze steen hier wijst de weg 
 

drenched to the bone this stone marks the way 

 
 
 

ikinokotta karada kaite iru 

 
nu dit lijf toch nog leeft krab ik het 
 

this body still living I scratch it 
 
 
 

horo-horo yōte ko no ha furu  

 

zalig bezopen bladeren dwarrelen neer 
 

happily tipsy the leaves flutter down 
 
 
 

subette koronde yama ga hissori 

 
uitgegleden en gevallen stil zijn de bergen 
 

I slipped and fell the mountains so silent 
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kasa mo moridashita ka 

 
is mijn hoed nu ook al lek? 
 

now has my hat too sprung a leak? 
 
 

 
yōte kōrogi to nete ita yo 

 
zo bezopen die nacht dat ik bij de krekels sliep 
 

so drunk that night I slept among the crickets 

 
 
 

mono kou ie mo naku nari yama ni wa kumo 

 
geen huizen meer om te bedelen wolken boven de berg 
 

no more houses to beg from clouds over the mountains 
 
 
 

furu mo yokarō ame ga furu 

 

of het regent maakt me niet uit het regent 
 

I don't care if it's raining it's raining 
 

 

 

ushiro sugata no shigurete yuku ka 

 
wat lijk ik wel van achteren nu ik wegga in de winterregen? 
 

what must I look like from behind walking off in the winter rain? 
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teppatsu no naka e mo arare 

 
zelfs in mijn ijzeren bedelnap ratelt hagel 
 

even in my iron alms bowl hail rattles 
 

 
 

itsu made tabi suru koto no tsume o kiru 

 
hoe lang nog ben ik onderweg en knip ik mijn nagels 
 

how much longer trekking on clipping my nails 
 
 
 

itadaite tarite hitori no hashi o oku 

 
ik kreeg het en het was genoeg mijn eetstokjes leg ik neer 

 
it was given to me and it was enough I put down my chopsticks 

 
 
 

horori to nuketa ha de wa aru 

 
floep die tand die zomaar losliet 
 

plop that tooth that came loose just like that 
 
 

 
ki-kage kumo-kage neko no shigai ga nagarete kita 

 
weerspiegelde bomen weerspiegelde wolken een kattenkreng dreef voorbij 
 

tree reflections cloud reflections a cat's corpse came floating by 
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yasuyado no zakuro takusan hana tsuketa 

 
verlopen herberg de granaatappelboom boordevol bloesem 
 

shabby inn the pomegranate tree in full blossom 
 
 

 
mukiatte oshaberi no mame o muku 

 
tegenover elkaar alsmaar kwebbelend bonen doppen 
 

facing each other jabbering away shelling beans 

 
 
 

waraya shitashiku tsurara o tsurane 

 
rieten dak goed voor mooie rijtjes ijspegels 
 

thatched roof how nicely it makes rows of icicles 
 
 
 

hototogisu asu wa ano yama koete yukō 

 

koekoek morgen zal ik die berg over trekken 
 

cuckoo tomorrow I will pass over that mountain 
 
 
 

yatto ito ga tōtta hari no kanshoku 

 
zoals de naald voelt als je eindelijk de draad erdoor krijgt 
 

feel of the needle when you finally get the thread through 
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shinitaku mo ikitaku mo nai kaze ga furete yuku 

 
geen doodswens geen levenswens de wind waait om me heen 
 

no wish to die no wish to live the wind blowing over me 
 
 

 
dare mo konai tōgarashi akō naru 

 
geen mens zoekt me op de pepers worden rood 
 

no one comes to see me the peppers turn red 

 
 
 

chimpoko mo ososo mo waite afureru yu 

 
piemels en poesjes in overstromend heet water 
 

peckers and pussies in overflowing hot water 
 
 
 

kare yuku kusa no utsukushisa ni suwaru 

 

op dorrend gras zit ik in schoonheid 
 

on withering grasses I'm sitting in beauty 
 
 
 

fukurō wa fukurō de watashi wa watashi de nemurenai  

 
de uil op zijn manier ik op de mijne kunnen niet slapen 
 

the owl in the owl's way and I in mine can't sleep 
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dandan nite kuru kuse no chichi wa mō inai 

 
meer en meer krijg ik de hebbelijkheden van vader die er niet meer is 
 

more and more I take on the vices of my father who is gone 
 
 

 
koko made o koshi mizu nonde saru 

 
tot hier gekomen drink ik water en ga weer verder 
 

having gotten this far I drink some water and go on 

 
 
 

nombiri shito suru kusa no me darake 

 
op mijn gemak pissen langs de weg jong groen besproeiend 
 

at ease pissing by the road soaking young weeds 
 
 
 

hitori yama koete mata yama 

 

de berg over in m'n eentje  en weer een berg 
 

crossing the mountain alone another mountain 
 
 
 

umareta ie wa atokata mo nai hotaru 

 
niets meer over van mijn geboortehuis vuurvliegjes 
 

no trace left of the house I was born in fireflies 
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asa-yake yū-yake taberu mono ga nai  

 
ochtendrood avondrood niets te eten 
 

red sky at dawn red sky at sunset nothing to eat 
 
 

 
aki kaze aruite mo aruite mo 

 
herfstwind wat ik ook loop wat ik ook loop 
 

autumn wind how much I walk how much I walk 

 
 
 

heso ga ase tamete iru / heso ga ase tameteiru 

 
in mijn navel een plasje zweet 
 

in my navel a pool of sweat 
 
 
 

nani o matsu hi ni hi ni ochiba fukō naru 

 

waarop wachten dag na dag hopen zich gevallen bladeren op 
 

waiting for what day after day more fallen leaves pile up 
 
 
 

otete koboreru sono hitosubu hitosubu o itadaku 

 
ik krijg de rijst uit de volle kinderhandjes korrel voor korrel 
 

receiving the rice from the child's full hands grain by grain 
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W.J. van der Molen 
 
 
W.J. van der Molen—Willem voor intimi —maakte naam als belangwekkend 
dichter in de jaren vijftig van de vorige eeuw, verdween toen enige decennia van 
het literaire toneel, om in de jaren tachtig weer op te duiken als haikudichter. Hij 

deed veel om de haiku in de literaire wereld voet aan de grond te verschaffen. 
Daarbij maakte hij uiteraard gebruik van zijn vroegere contacten met schrijvers en 
uitgevers. Een van die pogingen kreeg als naam Willem zeventig. Die mislukte—
maar wel hebben we er 500 nauwelijks gepubliceerde Van der Molen haiku aan te 
danken. 

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, in 1993, bracht Van der Molen 

tien bundels uit in een oplage van elk zeven exemplaren, met in elk deel zeventig 
(of wat meer) nog ongepubliceerde haiku's. Vijf exemplaren van elk deel werden 
verspreid onder vijftig geletterde dames en heren die de auteur welgezind waren. 
Elk werd verzocht uit de verstrekte bundel een beperkt aantal gedichten te kiezen. 
Wie die vijftig personen precies waren is niet bekend, al staat wel vast dat Adriaan 

Morriën en Bert Schierbeek—allebei bekende dichters—erbij waren. Alle gedichten 
die door deze vijftig genodigden werden gekozen, zouden worden gepubliceerd in 
een nieuwe bundel, die de titel ZOUTARM zou krijgen. Deze aanpak, zo legde Van 
der Molen uit, moest eraan bijdragen de haiku  een potentieel gelijkwaardige 
positie tussen de westerse wijzen van uitdrukken te bezorgen. 

De schrijver leefde nog negen jaar, maar ZOUTARM is nooit van de grond 

gekomen. Er bestaat nog minstens één complete set van de tien deeltjes Willem 

zeventig—misschien wel de enige. Whirligig presenteert uit de eerste van die tien 
deeltjes tien opeenvolgende haiku's, die een samenhangende reeks lijken te vormen. 
 
W.J. van der Molen—Willem to his friends—gained recognition as a mainstream 

poet in the nineteen fifties, then dropped out of the literary scene for a few decades, 
only to return in the eighties as a haiku poet. He then did a great deal to gain for 
haiku a foothold in mainstream literature. Naturally, in trying to accomplish this he 
used his old contacts among writers and publishers. One of these efforts was titled 
Willem zeventig (Willem seventy). It failed—but at least we owe about 500 hardly 
published Van der Molen haiku to this endeavor. 

On the occasion of his seventieth birthday in 1993 Van der Molen produced ten 
volumes, each in seven copies, of seventy (or a few more) as yet unpublished haiku. 
Five copies of each of those ten different volumes were distributed among fifty 
literary men and women who were well-disposed towards the author. Each of them 
was asked to select a limited number of poems from the copy they got. It’s not 



14 

 

known who all of them were, though certainly Adriaan Morriën and Bert 
Schierbeek—well known poets—were among them. All selections by these 50 
invitees were to be published in a new volume, to be called ZOUTARM (Low-Salt). 
This approach, Van der Molen wrote, was intended to help the haiku format gain a 
potentially equal position among western means of expression. 

The author lived another nine years, but ZOUTARM never materialized. There 

remains at least one complete set of the ten Willem zeventig volumes— which might 
well be the only complete set anywhere. From volume I of the series Whirligig 

presents in this issue ten consecutive haiku that appear to be a coherent series. 
 
 

 
 
De doodsboom in me— The death tree within me— 
ik tel mijn aanwezigheid af I count off my presence 
aan mijn wortels. on my roots. 
 

 
 
 
een vertrouwd heengaan— a familiar departure— 
wetende dat het komende knowing that what is coming 

het voorbije is is what has passed 
 
 
 
 
Nog jaren nadien… For years afterwards... 

de kleine hand van mijn vader my father's small hand 
in mijn grote hand. in my big one. 
 
 
 

 
toen hij nog leefde when still alive 
dacht  hij na over dingen he pondered over matters 
die hem toen… that  he at the time… 
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Na zijn laatste woorden, After his last words, 
half vloekend, half biddend, half cursing, half praying, 
gebaarde hij afscheid. he gestured goodbye. 
 
 
 

 
Het leven liet los. Life departed. 
De oogopslag van een lichaam The glimpse of a body seemed 
leek even het laatste. for a moment the last. 
 

 
 
 
Al de open vragen All the open questions 
die in de gesloten kist in the closed coffin 
worden mee besteld delivered together 

 
 
 
 
Van voor de geboorte From before birth 

en van na de dood and from after death 
het oponthoud the delay 
 
 
 
 

Met een oogopslag With a glance 
Met minder dan niets With less than nothing 
Met niets minder With nothing less 
 
 

 
 
wat begonnen is what has started 
toen ik nog kind was when I was still a child 
en toen ik oud ben and when I am old 
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Christopher Herold (USA) 
 
 
When some time in the late nineteen sixties Christopher Herold wrote his first 
haiku, he did not know it was a haiku. A monk in the Zen center he attended had to 
tell him. Later on Herold worked as a drummer in several blues, jazz and rock 

bands— a career he gave up to become a family man and a gardener. As it 
happened one of his clients was James W. Hackett, which at times resulted in more 
haiku discussion than garden work. The selection below is from Herold's 2010 
volume Inside Out. 

 
Toen Christopher Herold ergens in de late jaren zestig van de vorige eeuw zijn 

eerste haiku schreef, wist hij niet dat het een haiku was. Een monnik uit het zen 
centrum waar hij toen kwam moest hem dat vertellen. Later werkte Herold als 
drummer in diverse blues-, jazz-  en rockbands—een carrière die hij opgaf voor zijn 
gezin en om tuinman te worden. Het toeval wilde dat James W. Hackett een van 
zijn klanten was, zodat er soms meer over haiku werd gesproken dan aan de tuin 

gewerkt. De onderstaande keuze komt uit zijn in 2010 verschenen bundel Inside 

Out. 
 
 
open window open raam 
a mockingbird song het lied van een spotvogel 

the length of twilight zo lang als de schemering 
 
 
 
 

morning drizzle ochtendmiezer 
my wife bends an orchid mijn vrouw buigt een orchidee 
to her will naar haar wil 
 
 
 

 
the muddy path het modderpad 
      followed by my dog       dat mijn hond volgde 
            follows him inside             volgt hem naar binnen 
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             dark staircase                 donkere trap 
      the last step up        de laatste tree omhoog 
isn't  bestaat niet 
 
 
 

 
not quite dawn nog niet eens ochtend 
someone stops trying iemand probeert niet langer 
to start a car een auto te starten 
 

 
 
 
the fly among us de vlieg onder ons 
not content to settle heeft geen zin te gaan zitten 
morning meditation ochtendmeditatie 

 
 
 
 
maestro's baton raised… de maestro heft zijn stokje… 

     a moth spirals       een mot kringelt 
          into the silence             de stilte in 
 
 
 
 

proofreading finished drukproeven klaar 
      I go outside       ik ga naar buiten 
            to edit the garden             de tuin redigeren 
 
 

 
 
all this  dit allemaal 
from one wrinkled bulb uit zo'n frommelige bol 
morning sunshine ochtendzon 
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  cropped grass     afgegraasd gras 

          π r2 =               π r2 = 

the tethered goat de geit aan het touw 

 
 
 
 
jays at the feeder gaaien op de voederplank 

     I remember the names      ik herinner me de namen 
     of high school bullies      van pestkoppen op school 
 
 
 
 

taking out the garbage        raccoons 
 
 de vuilniszak  verwijderen         wasberen 
 
 

 
 
a path of tangled roots pad van wirwarwortels 
the jungle leads me de jungle brengt me 
to where I am daar waar ik ben 
 

 
 
 
slow rhythm traag tempo 
the cow's rough tongue de ruwe koeientong 

sculpting a salt block beeldhouwt een zoutblok 
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Johanna Kruit (Netherlands) 
 
 
Johanna Kruit is niet zozeer een haikudichter als wel een dichter zonder meer. Haar 
eerste dichtbundel verscheen in 1976, waarna er vele volgden. Dat haiku al vroeg 
deel was van haar dichterlijke instrumentarium blijkt uit het laatste gedicht uit 

onderstaande selectie, want 'golven die komen' werd gepubliceerd in 1981. De ove-
rige gedichten zijn gekozen uit haar haikudagboek Opgeraapt aan zee, verschenen in 
2005. Ze ademen haar provincie Zeeland, een naam waarin zee en land samenko-
men en die daardoor zo treffend is voor de omgeving waarin ze woon en schrijft. 
 
Johanna Kruit is not so much a haiku poet as simply a poet. Her first volume of 

poetry was published in 1976, and many followed. Haiku was an early part of her 
set of poetic tools, as shown by the last poem in the selection below, for 'waves 
coming in' was published in 1981. All the other poems were selected from her haiku 
diary Opgeraapt aan zee (Picked up at the Seashore), published in 2005. They exude 
her province of Zeeland (Sealand), a name uniting sea and land, so apt for the 

environment where she lives and writes. 
 
 
De wolken schuiven The clouds slide 
achter de hoge duinen behind the high dunes 
het verlangen blijft. the longing remains. 

 
 
 
 
Een stad vol regen City full of rain 

met deinende paraplu's swaying umbrellas 
in de winkelstraat. in the shopping street. 
 
 
 
 

Deze blauwe dag This blue day 
al mijn woorden trippelen all my words  patter 
door de zomerwind. through the summer wind. 
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Dansende oren Dancing ears 
in het wijde korenveld in the wide cornfield 
spelen de hazen. hares play. 
 
 
 

 
Stil drijft het voorbij, It floats by silently, 
steeds weer drijft het stil voorbij again and again it floats by silently 
zonder te spreken. without speaking. 
 

 
 
 
Hoe vertaal ik jou? How to translate you? 
Ik probeer het met water I try it with water 
daarna met de wind. and then with wind. 

 
 
 
 
Een handvol veren A handful of feathers 

met een liedje er omheen a song wrapped around it 
hoog in de hemel. high in the sky. 
 
 
 
 

Wolken haasten zich Clouds hurry 
langs een donkere hemel along a dark sky 
morsen met water. spilling water. 
 
 

 
 
Het kleine steentje The small pebble 
zodra ik het opraapte as soon as I picked it up 
werd het bijzonder. it became special. 
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Met kleine steekjes With tiny stitches 
borduren de zwaluwen the swallows are allready 
al een afscheidsgroet. embroidering a farewell. 
 
 
 
 

Onder het water Under the water 
alles wat al eerder was everything that was before 

alles wat zal zijn. everything that will be. 
 
 
 
 

De winter verscheen The winter appeared 
op glinsterende voeten  on glistening feet 
toen de wereld sliep. while the world was asleep. 
 
 
 
 

Het dorpje dommelt The village  dozes 

een oude man op de  dijk an old man on the dike 
tuurt naar de schepen. gazes at the ships. 
 
 
 
 

De grijze polder The gray polder 
een torenvalkje schommelt a kestrel rocks 
op een kale tak. on a bare branch. 

 
Polder: an area of low lying land reclaimed from the sea or other large body of water 

 and usually protected by dikes. (Webster's Dictionary, 1990 edition). 
 
 
 
 

Golven die komen Waves coming in 

nemen het water weer op pick up the water of 
van golven die gaan.  waves flowing back. 
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Johannes Manjrekar (India) 
 

Kyatrrrbil  

 

A superior catapult—locally better known as Kyatrrrbil— was every red-blooded 

boy’s aspiration. Guava and tamarind wood were considered to have the best 
qualities of sturdiness combined with flexibility, and a great deal of time and 
energy were expended in finding the perfect Y-shaped piece. But even more 
important was the rubber. Your run-of-the-mill kyatrrrbil had flat strips of rubber 
cut from a retired cycle tyre inner tube, but if you wanted to flaunt a really good 

piece, nothing but Railway Rubber would do. Railway Rubber was supplied by a 
mafia no less mysterious than the figures in the French Connection, who apparently 
stripped railway carriages of this special kind of rubber. It wasn’t easy to come by. 
Unlike the cycle tube stuff, it was round and had near-magical powers of stretch, 
recoil and projectile force. If you had been able to make the right contacts and 
acquire a precious length of Railway Rubber, you kept the source to yourself, or 

shared it only with your very closest, sworn-to-secrecy buddies.  
Strangely and disappointingly, the social prestige derived from owning a 

Railway Rubber kyatrrrbil seemed to work only on the male half of the species. 
Girls—or at least the ones in our school—were regrettably indifferent to the power 
of Railway Rubber. We never could figure out what planet they were from.  
 

the cattie’s smooth grip—  

a lizard sidles behind  

the tree trunk  
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Johannes Manjrekar (India) 

 

Kyatrrrbil  

 
Een superieure katapult—plaatselijk beter bekend als Kyatrrrbil—was wat iedere 

rechtgeaarde jongen dolgraag wilde hebben. De beste kwaliteiten hadden volgens 
de geldende opvatting guave- en tamarindehout: stevigheid en soepelheid, en er 
werd heel wat tijd en energie gestoken in het vinden van het volmaakt Y-vormige 
stuk. Maar nog veel belangrijker was het rubber. De doodgewone kyatrrrbil had 
platte rubberstrips die uit een afgedankte binnenband van een fiets waren geknipt, 

maar als je wilde pronken met een beregoed geval, dan kwam alleen Spoorweg 
Rubber in aanmerking.  Spoorweg Rubber werd geleverd door onderwereldfiguren 
die niet minder geheimzinnig waren dan de personen in de film De French Con-
nection, die deze bijzondere soort rubber kennelijk van treinstellen stripte. Er was 
niet makkelijk aan te komen. Anders dan dat fietsbandenspul was het rond en 
waren het rekvermogen en de veer- en schietkracht zo ongeveer magisch. Als het je 

gelukt was het juiste contact te leggen en een kostbaar eindje Spoorweg Rubber te 
bemachtigen, dan hield je je mond potdicht over de herkomst, of je sprak er hooguit 
over met je allerbeste vrienden, nadat die geheimhouding hadden gezworen. 

Merkwaardig genoeg en helaas scheen het sociale aanzien dat je kreeg door het 
bezit van een Spoorweg Rubber kyatrrrbil beperkt te blijven tot de mannelijk helft 

van de soort. Meisjes—althans de meisjes op onze school—stonden betreurens-
waardig onverschillig tegenover de kracht van Spoorweg Rubber. We hebben nooit 
kunnen uitvogelen van welke planeet ze eigenlijk kwamen. 
 

de soepele macht van het katje— 

een hagedis schuwt zich weg 

achter de boomstam 
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David Cobb (Great Britain) 
 

The sun a burning tiger 
 

Sunbathing, nearby one of the prides of my little back garden, its fig tree loaded 
down with ripe fruit. The perfume and the heat dare me to strip off the last of my 
underwear. 

And I think of our great poet William Blake. Was it at a moment like this he 
conceived of writing Songs of Innocence and Experience? And made it his practice to 
write as many poems as he could in the nude? Afterwards, he would ask his wife to 
unclothe herself before he read them to her. 

They lived in London, oblivious it seems of prying eyes. I try to fancy the scene, 
first in a secluded neighbourhood, then in an unsheltered one. 

 
japonica hedge 

I take the shears to it 

for the slightest trim 
 

 
 

De zon een vurige tijger 

 

Zonnebaden, dichtbij iets dat de trots is van mijn kleine achtertuin, de vijgeboom 
beladen met rijpe vruchten. De geur en de hitte dagen mij uit ook mijn laatste stukje 
ondergoed uit te trekken. 

En ik denk aan onze grote dichter William Blake. Was het op een ogenblik als 
dit dat in hem de gedachte werd verwekt zijn Zangen van onschuld en ervaring te 
schrijven? En dat hij er een gewoonte van maakte zoveel gedichten als hij maar kon 
naakt te schrijven? Na afloop placht hij zijn vrouw te vragen zich te ontkleden 
alsvorens hij ze haar voorlas. 

Ze woonden in Londen, kennelijk zonder gedachte aan nieuwsgierige ogen. Ik 
probeer me het tafereel voor te stellen, eerst in een besloten, dan in een onbeschutte 
omgeving. 

 

japonica heg 

ik ga er met de tuinschaar op af 

voor miniem bijpunten 

 
Noot:  De titel verwijst naar William Blake's Songs of Experience, waarin onder meer  

de regel voorkomt "Tiger, tiger, burning bright" (Tijger, tijger,  hel als vuur). 
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Steven Carter (USA) 
  

Words cannot express our— 
      

—Moonrise.  
Shadows scurry for cover, and a new world—brave, yes, but losing heart by the 

hour—comes out to play. 
Question: What’s the most famous line in modern literature? Answer, from 

Heart of Darkness: The horror! The horror!    
This afternoon, on Sirius radio, a Beatles song: All you need is love, la, la, la, la, 

la: all you need—  
As for this evening—   
 The mom next door calls from the porch: 
 Yoo-hoo! Kids, it’s getting dark. 

               

                Whispers of a child 

                                     —Daddy, I know 

                                                         Where the clouds go 

 

 
 

Woorden schieten tekort om onze— 
 

—De maan komt op. 
Schaduwen zoeken haastig dekking en een nieuwe wereld—moedig, jawel, 

maar  het hart zakt hem elk uur dieper in de schoenen—komt buiten spelen. 
Vraag: wat is de beroemdste regel uit de moderne literatuur? Antwoord, uit 

Hart der duisternis: De gruwel ! De gruwel! 
Vanmiddag, op radio Sirius, een Beatlesnummer: All you need is love, la, la, la, 

la, la: all you need—  
Wat vanavond betreft— 
De moeder van hiernaast roept vanaf de veranda: 
Joehoe ! Kinderen, het wordt al donker. 
 
 Gefluister van een kind 

 —Papa, ik weet 

Waar de wolken naartoe gaan 
 
 

NB: Verwezen wordt naar Aldous Huxleys roman Brave New World (1932) en Joseph Conrads 
roman Heart of Darkness (1902).
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Adriaan Bouter (Netherlands) 

 
nieuwe herfst— new autumn— 
dezelfde twijfels gevat the same doubts held 

in andere kleuren in different colors 
  
 
oorlogsfilm— war movie— 
hij waarschuwt de hond he warns his dog 
rustig te zijn...  to be quiet... 

  

 
 

Bill Cooper (USA) 

 
a moonlit mat  maanlicht op een mat 
of coconut fibers  van kokosnootvezels 
cricket aria  een krekelaria 

 
 
ants en route  mieren op weg 
the curling bark  de krullende bast van 
of a crepe myrtle  een lagerstroemia1 

 
1 Lagerstroemia indica is een bastloos, maar bloemrijk boompje. 

 

 
 

Lydia Lecheva (Bulgaria) 

 
her eyes shiny haar ogen glanzen 

after the divorce na de scheiding 
bitter wine bittere wijn 
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Jeanine Hoedemakers (Netherlands) 

 
we graven beiden we are both digging 
naar de juiste toonhoogte towards the right pitch 

van naderen for getting closer 
 
 
in mijn woorden in my words 
het onhandige getimmer the clumsy carpentry 

aan een brug of building a bridge 
 

 
 

Rob Scott (Australia/Sweden) 

 
fields of stubble stoppelvelden 
the sky thick de hemel bezaaid 

with stars met sterren 
 
 
dust bowl stoflandschap 
the sheep’s head de kop van het schaap 
deep in the trough diep in de trog 

 

 
 

Dietmar Tauchner (Austria) 

 
night rain nachtregen 
the colors of the day de kleuren van de dag 
float into a dream drijven een droom in 

 
 
outside the pub voor het café 
our talk turns gaat ons gesprek 
into smoke in rook op 
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Marshall Hryciuk 

 

                   tinge of yellow          een gele zweem 

                                  to the creek bed   langs de beekbedding 

fritillary lifts from its bank keizerskroon rijst van de oever 

 

 

 

 

                  beach         strand 

                  metal         metaal- 

          d  e  t  e  c  t  o  r d  e  t  e  c  t  o  r 

his  entourage om hem heen 

                               of heron gulls  zilvermeeuwen 

 

 

 

Gary Hotham (USA) 

 
the splash bigger than the pond plons groter dan de vijver 

still finding words nog steeds vind ik woorden 
difficult moeilijk 
 
 
 
places plekken voor 

for lost golf balls zoekgeraakte golfballen 
more dew than the cobwebs can hold meer dauw dan zo'n web kan hebben 
 
 
 

 
dripping ice cream cones druipende ijshoorntjes 
shadows filtering schaduwen filteren 
our destination waar we heengaan
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Lidia Rozmus (USA) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

winterdroom 
ik zet de knoop aan 

die maar één gat heeft
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 in stilte 
 zonder begin of einde 
                           in stilte 
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niets doet er nog toe 
enkel deze wind 
langs mijn huid 
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(Afbeelding achterkant omslag) 

 

Je weet dat Hans Andreus haiku's heeft geschreven, zij het slechts enkele. Maar 
wanneer? En waar? En welke? Ook dat moet tegenwoordig op internet te achter-
halen zijn— en ja hoor, meteen raak: vijf van die haiku's werden in 2012 in een 
bibliofiel bundeltje herdrukt. Het blijkt een juweeltje, de schatkamer waardig! 

 Maartje Janssen heeft niet echt wat met haiku, meldt ze in een mail. Maar wel 

met boeken. Ze werkt in een bibliotheek, maar liever dan ze uitlenen maakt ze zelf 
boeken, schrijft ze op haar website letterkabinet.nl. Dus deed ze een opleiding 
grafische vormgeving en leerde boekbinden en drukken. Inmiddels is er een leuke 
verzameling producties, allemaal handwerk en allemaal in kleine oplagen.  

De haiku's van Andreus kwam ze 'toevallig' tegen en ja, daar kon ze iets mee… 
Resultaat: een boekje van 8 x 8 cm en 1 cm dik in een oplage van 20 exemplaren. De 

titel wordt verklaard uit de inhoud: vijf haiku's (telkens op rechterpagina's) van elk 
drie regels (de titels niet meegerekend) levert Vijftien regels op. Op de linkerpagina's 
staan kleine vierkantjes, telkens drie meer, tot het er vijftien zijn, die samen het 
cijfer 15 vormen. Zichtbare gedichten op de afbeelding (achterkant omslag): 
 

OUDER WORDEN TUINMAN 
 
Al wat ik leer van  Ik ween om bloemen, 

ouder worden is dat ik in den knop gebroken: weer 

mijn schaduw soms groet. een dag extra werk.. 

 
Hans Andreus (Johan Wilhelm van der Zant, 1926-1977), was een Nederlands 
schrijver van gedichten, hoorspelen, romans en kinderboeken. Als dichter wordt hij 
veelal gerekend tot de vijftigers, een groep jonge, experimentele dichters. Haiku's 

vormen een zeer gering onderdeel van Andreus' productie: in vijftien regels staat een 
substantieel deel ervan. 

De vijf gedichten verschenen oorspronkelijk in 1968 en 1970: zo'n tien jaar 
voordat de haiku in het Nederlands taalgebied bekend en populair werd. 

Veel Nederlanders zullen de inzet van het tweede gedicht herkennen: Ik ween 

om bloemen in de knop gebroken. Het is de eerste regel van een klassiek sonnet van de 

Nederlands dichter Willem Kloos (1859-1938). Een onmiskenbaar romantisch 
sonnet. Op het larmoyante af, zoals Andreus misschien suggereert… 
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 (Image on the back cover) 
 
You do know Hans Andreus wrote haiku, though just a few. But when? And 
where? And which ones? Well, nowadays it should be possible to track that too on 
the internet—and sure enough there's a direct hit: five of these haiku have been 
republished in a bibliophile volume in 2014. Which turns out to be a little gem, 

worthy of the treasury! 
Maartje Janssen doesn’t really have a thing for haiku, she says in a mail. But she 

does have a thing for books. She works in a library, but rather than lend books out 
she makes them herself,  as she writes on her website letterkabinet.nl. So she took a 
course in graphic design, and learned binding as well as printing. By now there's a 

nice collection of works, all hand made and all in small numbers. 
She came upon Andreus' haiku by chance and yes, there was something she 

could do with them… The result: a small book, measuring 8 x 8 cm and 1 cm thick, 
produced in twenty copies. The title Vijftien regels (Fifteen Lines) is derived from 
the content: five haiku (all on the right hand pages) of three lines each (not counting 
the titles) yield fifteen lines. On the left hand pages are small squares, each 

following left hand page containing three more, until there are fifteen, shaping the 
number 15.  

The poems shown in the image on the back cover:  
 
GETTING OLDER GARDENER 

 
All I learn from I weep for flowers, 

getting older is that sometimes  stifled in the bud: one 

I greet my shadow. extra day of work. 

 
Hans Andreus (Johan Wilhelm van der Zant, 1926-1977), was a Dutch author of 
poems, radio plays, novels and books for children. As a poet he is usually 
considered to belong to the Fiftiers: a group of young experimental poets, 
manifesting themselves in the fifties of the twentieth century. Haiku are only a 

minor part of Andreus' output: Vijftien regels contains a considerable part of that. 
The five poems were originally published in 1968 and 1970, about ten years 

before haiku became known and popular in the Dutch-language area.  
Many Dutch readers will recognize the first part of the second poem: I weep for 

flowers, stifled in the bud. It's the first line of a classical sonnet by the late nineteenth 

century poet Willem Kloos (1859-1938). Unmistakably a romantic sonnet. If not a 
tear-jerking one, as Andreus might be suggesting…
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Rectificaties vorig nummer/Corrections previous issue 
 
 

1. Van/by Klaus-Dieter Wirth, pagina/page 23 
 
Ein Wolkenmesser  een wolk als een mes 

hat den Vollmond zweigeteilt  sneed de wolk dwars doormidden 

főr eine Weile.  voor eventjes 

 
De tweede regel in de Nederlandse vertaling moet natuurlijk zijn:  

sneed de maan dwars doormidden.  
The second line in the Dutch translation should read of course:  
sneed de maan dwars doormidden. 
 
 
Van/By Bill Cooper, pagina/page 31: 

 
reunion reünie 

oars too shallow oppervlakkige wateren 

oars to deep diepe wateren 

 
In the second line: "to' of course should be written as 'too". 

In de tweede regel moet 'to' uiteraard 'too' zijn. 
 
2.  Van/By Liette Janelle, pagina/page  68: 

 
Mon nez coule 

et celui de la théière - 

Je vis mon hiver 

 

My nose is running Mijn neus loopt 

and that of the teapot - en die van de theepot - 

I saw my winter Ik zag mijn winter 

 
The third line should read: I'm serving my winter.  

De derde regel moet luiden: Ik zit mijn winter uit.  
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The Haiku in Germany 
 

Germany's first contacts with the haiku came about through its literary connections 
with France at the beginning of the 20th century, occasional testimonies we owe to 

the poets Rainer Maria Rilke, Franz Blei, Ivan Goll, and Klabund. The following 
years of great political turmoil between the two world wars and Hitler's 
dictatorship were of course not at all conducive to promoting the interests of the 
newly detected genre. Nevertheless in 1939 the Austrian sinologist Anna von 
Rottauscher published a first anthology, Ihr gelben Chrysanthemen (You Yellow 
Chrysanthemums), a compilation and translation of 220 classical Japanese haiku, 

and Paul Lüth another one entitled Frühling, Schwerter, Frauen (Spring, Swords, 
Women) in 1942. Only about ten years later came the first attempts by German-
language poets, not too serious, yet already labeling the haiku as a poetry of nature 
with a tinge of spirituality in the wake of German Romanticism. 

It was in 1962 that a decisive step was taken by another Austrian, Imma von 

Bodmershof, who composed her Haiku according to the strict rules of using the 5-7-
5 syllable format, the season word (kigo), the cutting word (kireji) with resonance 
on the reader (yoin) while realizing the further aesthetic potential of the genre. 
Unfortunately her work remained rather unobserved whereas, in 1963, two more 
substantial editions, Japanische Jahreszeiten (Japanese Seasons) by Gerolf 
Coudenhove and Haiku—Japanische Dreizeiler (Haiku—Japanese Tercets) by Jan 

Ulenbrook became the trendsetters, rather conventional translations of the 
traditional Japanese authors. 

When in 1988 the Deutsche Haiku Gesellschaft (German Haiku Society—DHG) 
was founded, it surely helped popularize the genre, but not to its benefit as the 
formal straitjacket was combined with glossing matters over and pursuing a policy 

of splendid isolation for fear of bad influence from abroad, thus preserving a certain 
fatal coffee-morning atmosphere. Almost 15 years of wasted time! 

The following period of transition was highlighted surprisingly soon in 2005 by 
the successful organization of the First European Haiku Festival in Bad Nauheim 
managed by the unforgotten leader of the Haiku Group of Frankfurt, Erika 
Schwalm, who—sadly enough— died at the end of the same year. Meanwhile, 

however, the Internet had turned out to be of prime importance in opening doors 
worldwide and bringing forth a new generation. 
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The definitive great leap forward was made in 2009 with the election of a new 
board guaranteeing transparency, openmindedness, changing anonymous 
adjudicators etc. Since then, new forums have been established to share haiku and 
exchange ideas. The DHG's official journal Sommergras (Summer Grass) now 
represents a far more diversified, more substantial, and truly international entity. 
The celebration of the society's 25th anniversary in 2013 was a brilliant proof of this 

new orientation. There is even an equivalent in conception to our Whirligig though 
conceived of course as a German-English Internet magazine, called Chrysanthemum. 
Promising prospects at last! 
 
(The number between brackets after an author’s name is a source reference, specified on page 
68.) 

 
 

De haiku in Duitsland 
 

De eerste contacten van Duitsland met de haiku ontstonden vanwege de literaire 
relaties met Frankrijk aan het begin van de 20e eeuw: incidentele getuigenissen die 
we danken aan de dichters Rainer Maria Rilke, Franz Blei, Ivan Goll en Klabund. 
De daaropvolgende jaren van hevige politieke beroering tussen twee wereld-
oorlogen en de dictatuur van Hitler in waren uiteraard absoluut niet gunstig om 
belangstelling voor het nieuw ontdekte genre te bevorderen. Toch publiceerde de 

Oostenrijkse sinologe Anna von Rottauscher een eerste bloemlezing Ihr gelben 

Chrysanthemen (Gij gele chrysanten), een verzameling van 220 klassieke Japanse 
haiku's in vertaling, en bracht Paul Lüth in 1942 een andere uit, Frühling, Schwerter, 

Frauen (Lente, zwaarden, vrouwen). Pas tien jaar later kwamen de eerste eigen 
pogingen tot stand, die niet al te belangrijk waren, maar wel al de haiku karak-

teriseerden als natuurpoëzie met een tikkeltje spiritualiteit in het zog van de Duitse 
romantiek. 

In 1962 werd een beslissende stap gezet door een andere Oostenrijkse, Imma 
von Bodmershof, die haar Haiku componeerde volgens de strikte  regels van 5-7-5 
lettergrepen, het seizoenwoord (kigo) en het snijwoord (kireji) met weerklank op de 
lezer (yoin), waarbij ze zich bewust was van het diepere esthetische potentieel van 

het genre. Helaas werd haar werk weinig opgemerkt, terwijl in 1963 twee grotere 
uitgaven, Japanische Jahreszeiten (Japanse seizoenen) van Gerolf Coudenhove en 
Haiku—Japanische Dreizeiler (Haiku—Japanse drieregelaars) van Jan Ulenbrook 
trendsetters werden, nogal conventionele vertalingen van traditionele Japanse 
dichters. 
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Toen in 1988 de Deutsche Haiku Gesellschaft (Duitse Haiku Vereniging—DHG) 
werd opgericht, droeg dat er beslist aan bij het genre te populariseren, maar niet ten 
goede. Het formele keurslijf werd namelijk gecombineerd met detaillistische 
kanttekeningen en een beleid van volkomen afzondering, bang als men was voor 
bedenkelijke invloeden uit het buitenland. Zo werd een soort fatale koffiekrans-
cultuur gehandhaafd. Bijna vijftien jaar tijdverspilling!  

De erop volgende overgangsperiode piekte verrassend snel in 2005 door het 
succesvol organiseren van het Eerste Europese Haiku Festival in Bad Neuheim, geleid 
door Erika Schwalm, de memorabele voorvrouw van haikugroep Franfurt, die—
tragisch genoeg—nog aan het eind van hetzelfde jaar overleed. Intussen was 
overigens het internet de voornaamste impuls gebleken waardoor zich wereldwijd 

deuren openden en een nieuwe generatie naar voren kwam. 
De definitieve grote stap werd in 2009 gezet met de verkiezing van een vrijwel 

geheel nieuw bestuur, dat goed was voor helderheid, het open staan voor nieuwe 
en andere opvattingen, vervangen van anonieme jury’s, enzovoort. Sindsdien 
werden nieuwe discussieplatforms opgericht  om haiku met elkaar te delen en 
nieuwe ideeën uit te wisselen. Ook toont het officiële orgaan van de DHG, Sommer-

gras (Zomergras) zich nu veel veelzijdiger, wezenlijker en echt internationaal. De 
viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging was een schitterend bewijs van 
deze nieuwe opstelling. Er is zelfs een in concept vergelijkbaar equivalent voor 
Whirligig, maar dan opgezet als een Duits-Engels internetperiodiek, met de naam 
Chrysanthemum. De vooruitzichten zijn eindelijk veelbelovend! 

 
(Het cijfer tussen haakjes achter de naam van een dichter is een bronverwijzing, gespecificeerd 
op pagina 68) 

 

 

 

Johannes Ahne (3) 

 
Geöffnet haben 

von sieben bis vierzehn Uhr 
die Kürbisblüten 

 
Open Geopend 
from seven am to two pm van zeven tot twee 
the pumpkin flowers de pompoenbloemen 
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Christa Beau (13) 

 
Fastentage 

so laut das Summen 

des Kühlschranks 
 
fasting days vastendagen 
so loud the humming wat zoemt hij luid 
of the fridge de koelkast 

 
 

Winfried Benkel (2) 

 

Auf langen Stelzen 
eilt mein Schatten übers Feld— 

Dezembersonne 
 
On long stilts hurriedly Op lange stelten 

my shadow over the field— ijlt mijn schaduw over ‘t veld— 
December sun decemberzon 
 
 

Wolfgang Beutke (4) 

 
Verlassener Leuchtturm. 

Hinter den Scheiben 
der salzige Mond 

 
Abandoned lighthouse. Verlaten vuurtoren. 
Behind the panes Achter de ramen 
the salty moon de zilte maan 
 
 

Tony Böhle (13) 

 
einsame Berge— 

ich antworte dem Echo 
eines anderen 
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lonely mountains— eenzame bergen— 
I answer the echo ik beantwoord de echo 
of somebody else van een ander 
 
 

Gerd Börner (9) 

 
Besuchszeit 

zwischen den Lippen 

Sicherheitsglas 
 
visiting hour bezoekuur 
between the lips tussen de lippen 
safety glass veiligheidsglas 
 

 

Claudia Brefeld (7) 

 

Vernissage 
van Goghs Sonne versinkt 

in ihrem Dekolleté 
 
vernissage vernissage 
Van Gogh's sun sinking de zon van Van Gogh gaat onder 

into her décolleté in haar décolleté 
 
 

Ralf Bröker (14) 

 
der Weltraum 
meine Jeans 

zu eng 
 

space het heelal 
my jeans mijn spijkerbroek 
too tight te strak 
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Horst-Oliver Buchholz (13) 

 
Blick aus dem Abteil— 
der fliehende Himmel 

bleibt  im Rahmen 
 
view from the compartment— blik uit de coupé— 
the fleeing sky de jagende hemel 
remains in the frame blijft  binnen het raam 

 
 

Beate Conrad (7) 

 

zum Kriegerdenkmal 
über zerfallne Stufen 

rasselt Eichenlaub 
 
to the war memorial over vervallen treden 

over crumbling steps naar het oorlogsmonument 
rattling oak leaves ritselt eikenblad 
 
 

Ingo Cesaro (8) 

 
Wie die Zeit vergeht. 

Für die Schaukel am Obstbaum— 
die Beine zu lang. 

 
How time flies. Wat vliegt de tijd. 
For the swing on the fruit tree— Voor de schommel in de fruitboom— 
my legs now too long. te lange benen. 
 
 

Andrea D'Alessandro (4) 

 
Vertieft ins Buch … 

Wie gut der Dichter 
mich kennt 
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Engrossed in the book … Verdiept in het boek  … 
How well that poet Wat kent die dichter 
knows me after all mij toch goed 
 
 

Michael Denhoff (5) 

 
Kalte Nacht. 

Der Mond verschwindet 

im Vorhang. 
 
Cold night. Koude nacht. 
The moon disappears De maan verdwijnt 
in the curtain. in het gordijn. 
 

 
Frank Dietrich (13) 

 
Tauwetter— 

langsam wird der Schnee 
zu Schneeglöckchen 

 
thaw— dooiweer — 
slowly the snow turns langzaam gaat de sneeuw over 
into snowdrops in sneeuwklokjes 
 
 

Daniel Dölschner (12) 

 
Danach 

im Dachfenster 
ein anderer Himmel 

 
Thereafter Naderhand 
in the skylight in het dakraam 
another sky een andere hemel 
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Bernadette Duncan (8) 

 
über Nacht 

hat das Eis den Bach 

neu gestimmt 
 
overnight van de ene dag 
the ice has tuned op de andere heeft het ijs 
the stream up de beek anders gestemd 

 
 

Luise Eilers (5) 

 

Haltestelle— 
die Wärme in meinem Rücken 

steigt aus 
 
bus stop— bushalte— 

the warmth at my back de warmte in mijn rug 
alights stapt uit 
 
 

Roswitha Erler (4) 

 
Ein Extralächeln 

schenkt die Serviererin 
dem Blinden 

 
The waitress Een glimlach speciaal 
gives the blind man schenkt het dienstertje 
a special smile de blinde 
 
 

Eckhard Erxleben (1) 

 
irgendwo musik 

dem alten quadrillehengst 
zucken die ohren 



43 

 

music somewhere ergens klinkt muziek 
the old quadrille stallion de oude quadrillehengst 
twitches his ears trekt met zijn oren 
 
 

Gisela Farenholtz (5) 

 
Pflegeheim— 

sie stellt den Kaffee 

ins Schweigen 
 
nursing home— verzorgingshuis— 
she puts the coffee down ze zet de koffie neer 
into the silence in de stilte 
 

 

Gerda Förster (11) 

 

gefällte Kiefern 
das Licht des Himmels 

nun ohne Halt 
 
felled pine trees gevelde dennen 
the light of the sky het licht van de hemel 

now unchecked nu ongehinderd 
 
 

Ruth Franke † (9) 

 
Blätter schweben 

im Abendlicht—wie schwer 
so leicht zu sein 

 

leaves floating bladeren dwarrelen 
in the sunset light—how hard in avondlicht—hoe zwaar valt het 
to be so light zo licht te zijn 
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Volker Friebel (2) 

 
Märzabend 

Ein Liebespaar Hand in Hand 

in das Schweigen. 
 
Evening in March Avond in maart 
Lovers hand in hand Een verliefd stel hand in hand 
into the silence. het zwijgen in. 

 
 

Jochen Hahn-Klimroth (2) 

 

Aprilschauer— 
im Flur des Arbeitsamts 

herrscht Schweigen 
 
April shower— plensbui in april— 

in the hall of the employment office in de hal van het arbeidsbureau 
silence reigns regeert stilte 
 
 

Helmut Hannig (8) 

 
Stühle angelehnt— 

an den feuchten Tischen nimmt 
nur der Regen Platz 

 
chairs leant over— stoelen schuin ertegen— 
at the moist tables only the rain aan de natte tafels neemt 
takes a seat slechts regen plaats 
 
 

Georges Hartmann (14) 

 
Das Falsche gewünscht … 

bei der nächsten Sternschnuppe 
mach' ich es besser 
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Wished for the wrong thing … Verkeerd gewenst … 
with the next shooting star als er nog een ster valt 
I'll do better doe ik het beter 
 
 

Martina Heinisch (13) 

 
Weit                         weit 

breitet er die Flügel 

in der Voliere 
 
Wide                                    wide wijd                                    wijd 
    the way it spreads its wings     strekt hij zijn vleugels uit 
                in the aviary                  in de volière 
 

 

Monika Hermann (2) 

 

Nächtliche Heimkehr— 
aus dem Fell meiner Katze 

duftet der Winter. 
 
Returning home at night— Nachtelijke thuiskomst— 
from the fur of my cat uit de vacht van mijn poes 

the smell of winter. geurt de winter.  
 
 

Gitta Hofrichter (11) 

 
der Fischer 

zieht und zieht—im Netz 
nur der Mond 

 

the fisherman de visser 
pulls and pulls—in his net trekt en trekt —in zijn net 
only the moon enkel de maan 
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Angelika Holweger (11) 

 
Benefizkonzert 
der alte Witwer 

bezahlt doppelt 
 
benefit concert benefietconcert 
the old widower de oude weduwnaar 
pays double betaalt voor twee 

 
 

Ilse Jacobson (4) 

 

Gefunden— 
auf alten Fotos 

ihr Lächeln 
 
Found— gevonden— 

in old photos op oude foto’s 
her smile haar glimlach 
 
 

Rüdiger Jung (6) 

 
Sommernachmittag. 

Ein Angler sitzt am Ufer. 
Die Stille beißt an. 

 
Summer afternoon. Zomernamiddag. 
An angler on the lakefront. Een visser aan de waterkant. 
It's the silence that bites. De stilte hapt toe. 
 
 

Manfred Karlinger (14) 

 
Beim Rückenschwimmen— 

die Hügel meiner Frau 
auf und ab, auf und … 
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Backstroking— Tijdens de rugslag— 
the hills of my wife de heuvelen van mijn vrouw 
up and down, up and ... op en neer, op en … 
 
 

Silvia Kempen (11) 

 
schwindendes Licht 

heute wusste sie 

wer ich bin 
 
fading light vervagend licht 
today she knew vandaag wist ze 
who I am wie ik ben 
 

 

Martina Sylvia Khamphasith (12) 

 

Im Haus der Eltern— 
die Treppe knarrt immer noch 

an gleicher Stelle 
 
In my parents' house— In het ouderlijk huis— 
the stairs still creaking de trap kraakt nog altijd 

in the same place op dezelfde plek 
 
 

Elisabeth Kleineheismann (10) 

 
Wartezeit beim Arzt 

die Buddhastatue sitzt hier 
schon drei Jahre 

 

doctor's waiting room wachten bij de dokter 
the Buddha statue has been sitting here dat boeddhabeeld zit hier 
for three years now nu al drie jaar 
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Johanna Klinghofer (13) 

 
Eisenbahnfriedhof 

zwischen den Schmalspurgleisen 

blüht Vergissmeinnicht 
 
railway cemetery spoorwegkerkhof 
between the narrow gauge rails tussen de smalspoorrails bloeien 
blooming forget-me-nots vergeetmenietjes 

 
 

Petra Klingl (10) 

 

Am Pfützenrand 
ein Spatz trinkt 
aus der Sonne 

 
At the rim of the puddle Aan de rand van de plas 

a sparrow drinking drinkt een musje 
from the sun van de zon 
 
 

Simone Knierim-Busch (14) 

 
gegenüber 

der Fremde spricht 
Heimat 

 
opposite tegenover 
the stranger speaks de vreemdeling spreekt 
homeland vaderland 
 
 

Matthias Korn (14) 

 
Abschied— 

zwei Atemwolken 
zu einer 
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parting— afscheid— 
two clouds of breath twee ademwolkjes 
become one worden één 
 
 

Franz Kratochwil (7) 

 
mit dem wasser 
läuft die sonne 

aus den prielen 
 
with the water met het water 
the sun is running loopt ook de zon 
out of the tideways de stroomgeulen uit 
 

 

Gérard Krebs (10) 

 

nackte schulter 
die tätowierte rose 

schon verwelkt 
 
naked shoulder blote schouder 
the tattooed rose de getatoeëerde roos 

already withered reeds verwelkt 
 
 

Tobias Krissel (10) 

 
Hochzeitsfoto— 

nur noch der Nagel hält 
ihr die Treue. 

 

wedding photo— trouwfoto— 
only the nail remains alleen de spijker blijft 
faithful to her haar nog trouw 
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Ingrid Kunschke (12) 

 
Winterabend 

mit kleinen Stichen erscheint 

das Lächeln der Puppe 
 
winter evening winteravond 
with tiny stitches met kleine steekjes krijgt de pop 
the doll's smile returns haar glimlach terug 

 
 

Marianne Kunz (4) 

 

Novembermorgen. 
Glöckengeläut 

lichtet den Nebel. 
 
November morning. Novemberochtend. 

Ringing bells Klokgebeier 
go about lifting the fog. maakt de nevel dunner. 
 
 

Ramona Linke (10) 

 
Morgenkühle … 

der Bogenschütze 
spannt die Stille 

 
morning cool … ochtendkoelte … 
the archer de boogschutter 
draws the silence spannt de stilte 
 
 

Claudia Melchior (9) 

 
Vaters Video— 

Das Jawort 
verwackelt 
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Father's video— Vaders video— 
The wedding vow het jawoord 
blurred bewogen 
 
 

Marion Naumann d'Alnoncourt † (8) 

 
Treibholz … 

angekommen 

im Ikebana 
 
driftwood ... wrakhout … 
arrived aangeland 
in ikebana in de ikebana 
 

 

Rudi Pfaller (7) 

 

Im Karussell 
Runde um Runde zurück 

in die Kindheit 
 
On the carousel In de draaimolen 
each time around rondje na rondje terug 

closer to childhood naar mijn kindertijd 
 
 

René Possél (11) 

 
ultraschallbild 

mein pochendes Herz 
hier und dort 

 

ultrasound image echoscopie 
my pounding heart mijn bonzend hart 
here and there hier en daar 
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Heidelore Raab (9) 

 
Zwischen 

fallenden Nüssen 

die Nacht 
 
Between Tussen 
falling nuts vallende noten 
the night de nacht 

 
 

Jörg Rakowski (2) 

 

Allein— 
ihre Winterdecke 
noch über meine 

 
         Alone— Alleen— 

her winter duvet haar winterdeken nog 
still over mine over de mijne 
 
 

Werner Reichhold (12) 

 
Kindereisenbahn 

Opas Zigarrenstummel 
qualmt im Schornstein 

 
children's model railway kindertreintje 
grandpa's cigar end opa’s stompje sigaar 
smouldering in the chimney walmt in de schoorsteen 
 
 

Gabriele Reinhard (6) 

 
Mondlicht 

der leere Stuhl hat aufgehört 
zu schaukeln 
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moonlight maanlicht 
the empty chair has stopped de lege stoel schommelt 
rocking niet meer 
 
 

Gerd Romahn (9) 

 
Kartenraum— 

eine Fliege überquert 

den Atlantik 
 
map room— kaartenkamer— 
a fly crosses een vlieg overbrugt 
the Atlantic de Atlantische Oceaan 
 

 

Rita Rosen (13) 

 

Sonntagnachmittag 
Konzert der Kaffeelöffel 

von den Balkonen 
 
Sunday afternoon zondagmiddag 
a concert of coffee spoons een theelepeltjesconcert 

from the balconies vanaf de balkons 
 
 

Harry Rowohlt (12) 

 
Besonders im Herbst 

Vergesse ich, wieviele 
Silben ein Haiku 

 

Mainly in autumn Vooral in de herfst 
I forget how many syl- Vergeet ik hoeveel letter- 
lables a haiku grepen een haiku 
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Erika Schwalm (15) 

 
Leere Gartenstühle. 

Regentropfen auf den Tischen 

und ein regloser Falter. 
 
Empty garden chairs. Lege tuinstoelen. 
Raindrops on the tables Regendruppels op de tafels 
and a motionless butterfly. en een roerloze vlinder. 

 
 

Walle Sayer (12) 

 

Ein Eiszapfen 
träufelt Augentropfen 

in das Starren der Tonne. 
 
An icicle Een ijspegel drupt 

is dribbling eye drops oogdruppels in het staren 
into the barrel's stare. van het vat. 
 
 

Helga Stania (11) 

 
Einkaufsmeile 
der leere Raum 
um den Bettler 

 
shopping mile koopgoot 
the empty space de leegte rondom 
around the beggar de bedelaar 
 
 

Heike Stehr (13) 

 
Spätsommergarten 

Beere für Beere 
hebt sich der Ast 
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late summer garden nazomertuin 
berry by berry besje voor besje 
the branch is lifting verheft zich de tak 
 
 

Kurt F. Svatek (6) 

 
Vollmond 

mitten im Teich 

ein Zwilling 
 
full moon volle maan 
in the middle of the pond midden in de vijver 
a twin een halve tweeling 
 

 

Dietmar Tauchner (4) 

 

fremde stimmen 
ich öffne die tür 
zu den sternen 

 
strange voices vreemde stemmen 
i open the door ik open de deur 

for the stars naar de sterren 
 
 

Hubertus Thum (5) 

 
Aussichtspunkt am Meer 

Das ungeborene Kind 
fängt an zu strampeln 

 

Seaside vantage point Uitzicht aan zee 
The unborn child Het ongeboren kind 
starts kicking begint te schoppen 
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Udo Karl Wenzel (8) 

 
Mittagshitze— 

Der Schatten des Schäfers 

abgeweidet 
 
Midday heat— Middaghitte— 
The shadow of the shepherd De schaduw van de herder 
grazed afgegraasd 

 
 

Angelika Wienert (4) 

 

Fieber— 
der Junge schüttelt 
seine Schneekugel 

 
fever—  koorts— 

the boy shakes de jongen schudt 
his snow globe zijn sneeuwbol 
 
 

Hannah Wilhelm (9) 

 
Schleiflack 

das Lächeln des Verkäufers 
im Küchenstudio 

 
polished varnish glansvernis 
the vendor's smile de glimlach van de verkoper 
in the showroom kitchen in de modelkeuken 
 
 

Friedrich Winzer (9) 

 
Ladenschluss 

der Tag verschwindet 
im Nachttresor 
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closing time sluitingstijd 
the day disappears de dag verdwijnt 
in the night safe in de nachtkluis 
 
 

Klaus-Dieter Wirth (7) 

 
Perlenvorhang 
das Rascheln 

von gefiltertem Licht 
 
bead curtain kralengordijn 
the rustling het geritsel 
of filtered light van gefilterd licht 
 

 

Stefan Wolfschütz (12) 

 

Im Kellerregal 
neben den frischen Äpfeln 

die Beatles-Platten 
 
On the cellar shelves In het kelderrek 
beside the fresh apples naast de verse appelen 

the Beatles records de Beatlesplaten 
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Karel Hellemans: De kerk in het midden. Karel Hellemans, Leuven (Belgium) 

2013. ISBN 978-90-7683-127-5. Hard cover with dust jacket, 17.7 x 25.7 cm, 144 pp. 

No price given. 

 

Na zijn studie Germaanse filologie leerde Karel Hellemans Japans, in het bijzonder 
met het oog op haiku. Als universitair docent en als redacteur van Vuursteen (sinds 
1980!) schreef hij over het genre en publiceerde hij ook eigen haiku's en haibun. De 

kerk in het midden verzamelt vooral zijn eigen creatieve werk. 
 

After studying Germanic philology, Karel Hellemans learned Japanese, particularly 
with haiku in mind. As a university lecturer and as editor of Vuursteen (since 1980!) 

he has written about the genre and also published his own haiku and haibun. De 

kerk in het midden (The Church in the Center) collects chiefly his own creative work. 
 
Boven de Groenplaats Green Plaza— 

vechten duiven om een plaats pigeons fight for a seat 

op Rubens zijn hoofd, on Rubens' head. 

 

 
 
Marlène Buitelaar (ed.): The Scent of music - Haiku with a touch of music.  

't schrijverke, Den Bosch (Netherlands) 2013. ISBN 978-94-90607-09-8. € 12.00 plus 

postage from max@verhart.org or € 17.00 plus postage from red moon press. 

 

A selection of 194 haiku by 145 poets from Marlène Buitelaar's vast collection of 
thousands of haiku with a touch of music: as metaphor, as decor or as subject.  
 

Een keuze van 194 haiku's van 145 dichters uit Marlène Buitelaars enorme 
verzameling van duizenden haiku's die iets met muziek te maken hebben:  

als metafoor, als decor of als onderwerp. 
 
paying ik betaal 

the street musician de straatmuzikant 

not to play om niet te spelen 

Jörgen Johansson 
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Richard Gilbert: The Disjunctive Dragonfly - A New Approach to English-

Language Haiku. Red Moon Press, Winchester VA (USA), 2013. ISBN 978-1-

936848-30-0. Perfect bound, 13.4 x 19.7 cm, 132pp. $ 17.00. 

 

Updated version of Gilbert's essay on disjunction as a defining characteristic of 
contemporary western haiku. He now recognizes 24 different types of disjunction 
and demonstrates each one with examples  from mostly recent publications. An 
example of 'Displaced Mythic Resonance' for instance he finds in his own: 

 
Een geactualiseerde versie van Gilberts essay over ‘ontkoppeling’ (disjunction)  

als  doorslaggevend kenmerk voor hedendaagse westerse haiku's. Inmiddels 
onderscheidt hij 24 typen ‘ontkoppeling’, die hij allemaal illustreert met 

voorbeelden uit merendeels recente publicaties. Zo vindt hij een voorbeeld van 
'Misplaatste Mythische Weerklank' in zijn eigen: 

 
dedicated to the moon toegewijd aan de maan 

I rise sta ik op 

without a decent alibi zonder behoorlijk alibi 

 

 
 

Guus van Osch: Stillezen. Self published, no place, no date, no ISBN. 15.2 x 22,9 

cm. Perfect bound, 48 pages. € 15.00 plus postage from:  guus.vanosch@planet.nl. 

 
Van Osch publiceert dagelijks een haiku op internet. De oogst van elk jaar wordt in 
een bundel gepubliceerd en Stillezen is samengesteld uit de eerste vier bundels. De 
stijl neigt naar minimalisme en de thematiek is merendeels traditioneel. Dat levert 
veel haiku's op die oké zijn maar niet  bijzonder sterk — en ook wat tamelijk goede. 

 
Van Osch publishes a haiku every day on the internet. Each year's harvest is 

published as a book and Stillezen is compiled from the first four volumes. The  
style has minimalist tendencies and the subject matter is mostly traditional.  

All that allows for a lot of okay but not particularly strong haiku — and  
some pretty good ones. 

 
zonlicht sunlight 

toont de mug toont showing the gnat showing 

zonlicht sunlight 
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Jim Kacian, Philip Rowland, Allan Burns (ed.): Haiku in English - The First 

Hundred Years. W.W. Norton & comp., New York NY (USA) 2013. ISBN 978-90-

393-23947-8. Hard cover with dust jacket, 13.2 x 18.7 cm, 424pp. $ 23.95 (USA). 

 
Haiku in English presents a survey of the development of English-language haiku 
during its first hundred years on the basis of over 800 poems by more than 200 
poets. Their selection was determined by their contribution to the development of 

haiku in English. But just as important, at more than 70 pages in length, is Jim 
Kacian’s overview of the development of English-language haiku. 

Haiku in Englsh geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Engelstalige haiku 
in de eerste honderd jaar van zijn bestaan aan de hand van ruim 800 gedichten van 
ruim 200 dichters. Hun selectie is bepaald door wat ze aan de ontwikkeling van de 

Engelstalige haiku hebben bijgedragen. Maar minstens zo belangrijk zijn de ruim 70 
pagina’s die Jim Kacian aan de ontwikkeling van de Engelstalige haiku wijdt. 

 
leaflight bladans 

Allan Burns 

 

 
 

Allan Burns (ed.): Where the River Goes - The Nature Tradition in English-

Language Haiku. Snapshot Press, Ormskirk (Great Britain) 2013. ISBN 978-1-

903543-36-8. Hard cover with dust jacket, 13.2 x 18.3 cm, 497 pp. £ 20. 

Where the River Goes surveys English-language haiku about nature and nature only. 

In his introduction Burns presents a vision on this theme and an analysis of the way 
it has developed in English. He then presents a selection of nature haiku by forty 
poets, in chronological order of their appearance on the haiku scene. 
 

Where the river goes behandelt Engelstalige haiku's over de natuur en nergens  
anders over. In zijn inleiding schetst Burns een visie op dit thema en een analyse 

van de ontwikkeling ervan in het Engels, gevolgd door natuurhaiku’s van veertig 
dichters, in de volgorde waarin zij op het haikutoneel verschenen. 

   
going gaan 

where the river goes waarheen de rivier gaat 

first day of spring eerste lentedag 

John Wills 
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John Kinory (ed.): Time - Members' Anthology 2013. British Haiku Society, 2013. 

No ISBN. Perfect bound, 15.0 x 21.0 cm, 33 pp. £ 4.50. 

 
BHS members were invited to submit haiku referring to 'time' without mentioning 
it as such. Seventy six members did (including two Dutchmen) and the selected 
poems were collected in this twenty-second annual member analogy.  Enough 
choice to select an example, but let's just pick John Kinory's own entry: 

 
Leden van de British Haiku Society waren verzocht haiku's in te sturen op het 

thema 'tijd' zonder dat als zodanig te noemen. Zesenzeventig leden (waaronder de 
Nederlanders Bouwe Brouwer en Hans Reddingius) deden dat en de gekozen 

gedichten werden verzameld in deze twee-en-twintigste jaarlijkse ledenbloem-

lezing. Genoeg keuze om een voorbeeld te kiezen, maar we nemen gewoon de 
bijdrage van John Kinory zelf: 

 
summer heat zomerhitte 

the jogger's fifth circuit of the park de joggers vijfde keer het park rond 

 

 
 

Carolyn Coit Dancy (ed.): this world - Members' Anthology 2013. Haiku Society of 

America, New York (USA) 2013. ISBN 978-0-930172-11-4. Perfect bound, 13.9 x 

21.4 cm. $ 14.00 in the USA, additional mailing costs for other destinations. 

 
The theme of the HSA members' anthology is 'en plein air' and includes no fewer 
than 316 submissions by as many poets. The poems are grouped in three sections: 
Land, Water and Sky. The title this world apparently refers to Issa. Enough choice to 

select an example, but let's just pick Carolyn Coit Dancy's own entry: 
 
De ledenbloemlezing van de Haiku Society of America heeft als thema 'en plein air' 

en telt 316 inzendingen. De titel this world is kennelijk een verwijzing naar Issa. De 
gedichten zijn ingedeeld in de drie secties: Land, Water en Lucht. Genoeg om een 

voorbeeld te kiezen, maar we nemen gewoon de bijdrage van Carolyn Coit Dancy 

zelf: 
 
en plein air buiten schilderen 

the brush strokes de penseelstreken 

of morning mist van de ochtendmist 
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Lydia Lecheva: Drip-Drop. Sophia, Sofia (Bulgaria) 2013. ISBN 978-954-616-229-8. 

Perfect bound, 13,9 x 20.0 cm, 62 pp. Price 6 Lev (approximately € 3 of $ 4). 

 

Poet and journalist Lydia Lecheva's first volume of haiku, edited (if we decipher the 
Cyrillic writing correctly) with the help of Petar Tchouhov. All poems in Bulgarian 
and English, with Japanese characters decorating the pages. Not every haiku will 
convince every reader, but each reader will no doubt find some favorites. 
 

Eerste haikubundel van dichter en journalist Lydia Lecheva, geredigeerd (als we 
het cyrillisch correct ontcijferen) met hulp van Petar Tchouchov. Alle gedichten in 

Bulgaars en Engels, terwijl Japanse karakters de pagina's versieren. Niet elk gedicht 
zal elke lezer overtuigen, maar elke lezer zal ongetwijfeld enkele favorieten vinden. 

 
wind howls de wind huilt 

the dachshund listens de teckel luistert 

to his ancestors naar zijn voorouders 

 

 
 

Marian Olson: Moondance. Deep North Press, Santa Fe NM (USA) 2013. ISBN 

978-1-929116-19-5. Perfect bound, 13.9 x 17.7 cm, 52 pp. Price $15.00 plus shipping 

and handling from santafemo@aol.com 

 
A tribute to the moon and to love. Lidia Rozmus' design contributes as much to the 

book as Marian Olson's poems: the blue pages one after another gradually grow 
darker and then lighter again, while simultaneously on the left hand pages the 
moon wanes and then on the right hand pages waxes again. 
 
Een ode aan de maan en aan de liefde. Evenveel als de gedichten van Marian Olson 

draagt de vormgeving van Lidia Rozmus bij aan het boek: de blauwe pagina's wor-
den achtereenvolgens gelijdelijk donkerder en dan weer lichter, terwijl tegelijkertijd 

op de linkerpagina's de maan afneemt en daarna op de rechterpagina's weer wast.  
 
waning moon— afnemende maan— 

out of habit oudergewoonte 

I set the table for two dek ik voor twee 
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Hiroaki Sato: Snow in a Silver Bowl - A quest for the World of Yūgen. Red Moon 

Press, Winchester VA (USA), 2013. ISBN 978-1-936848-23-2. 10,7 x 16,4 cm. $ 12.00. 

 

In this small but highly erudite study Hiroaki Sato attempts to clarify the poetic 
concept of yūgen.  A colorful procession of Chinese, Japanese and western cultural 
top names passes by. But since 'ineffable' is regularly mentioned as being a 
characteristic of yūgen, nobody need be surprised that, despite the many examples, 
one may get lost in even this small labyrinth. 

 
In deze kleine maar zeer erudiete studie probeert Hiroaki Sato het poëtische begrip 

yūgen te verduidelijken. Een bonte stoet aan Chinese, Japanse en Westerse culturele 
prominenten komt  eraan te pas. Maar aangezien 'onzegbaar' geregeld als kenmerk 

voor yūgen wordt genoemd, hoeft het niemand te verbazen dat je, ondanks de 

talloze voorbeelden, zelfs in deze kleine doolhof kan verdwalen. 
 
Even to the heartless being pity is known: snipes rise from a marsh this autumn evening 

 
Zelfs de harteloze kent droefenis: snippen vliegen op uit een moeras deze herfstavond 

 
Saigyō (1118-1190) 

 

 
 

George Swede: micro haiku - three to nine syllables. IĦšpress, Toronto (Canada) 

2014. ISBN 978-0-9881179-0-7. Perfect bound, 13.6 x 21.2 cm, 108 pp. $ 15,00. 

 

In this book, the publisher writes, George Swede "shows how the world's shortest 

poetic form can be even shorter and still create resonance". All of the 101 poems included 
have been published before, the earliest in 1980, the latest in 2013. So what Swede 

wants to show, he has been showing already for decades. And yes, convincingly. 
 

In dit boek, aldus de uitgever, laat George Swede zien "hoe 's werelds kortste dicht-

vorm zelfs nog korter kan zijn en toch weerklank kan scheppen". Alle 101 opgenomen 
gedichten zijn eerder gepubliceerd, de eerste in 1980, de laatste in 2013. Dus wat 

Swede wil aantonen heeft hij al decennia lang aangetoond. En jawel, overtuigend. 

 
pond vijver 

a frog Picassos een kikker Picassoot 

my face mijn gezicht 
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 Red Moon Press, Winchester VA (USA) 2013. Perfect bound, 10,7 x 16,4 cm, 

from 64 to 96 pp. $ 12.00 a piece. 

1.  Paul Pfleuger, Jr.: a Zodiac. ISBN 978-1-936848-18-8.  

2.  Tom Smith: morningstar. ISBN 978-1-936848-25-6. 

3.  Dietmar Tauchner: Noise of Our Origin  / Rauschen unseres Ursprungs. ISBN 

978-1-936848-27-0.  

4.  Cherie Hunter Day: apology moon. ISBN 978-1-936848-28-7.  

 
0. Four new titles in a well known Red Moon Press format, each one a window on a 
specific poet's work. Many of the included poems have been published before in 

journals on the internet or on paper, but of course collections like these help to get 
each poet's specific style and subject matter into sharper focus. And sure enough 
they are all individuals. 

0. Vier nieuwe titels in een gangbaar formaat van Red Moon Press, elk een venster  
op het werk van een specifieke dichter.  Veel van de opgenomen gedichten zijn 

eerder gepubliceerd in publicaties op internet of op papier, maar vanzelfsprekend 
helpen collecties als deze om een scherper beeld te krijgen van de specifieke stijl  

en onderwerpen  van elke dichter. En jazeker, het zijn stuk voor stuk individuën. 
 

1. Jack Galmitz in his preface to a Zodiac characterizes Paul Pfleuger's work as "an 

atonal symphony with distinct sections that evoke discrete modes and moods with an overall 

sense of  development and unity". Wow! But does that literary bravado mean that 
Pfleuger's haiku may strike the reader primarily as intellectual tours de force rather 
than as evocative poems? No, not all his haiku do that. You may even like a few… 

1. Jack Galmitz karakteriseert in zijn voorwoord van a Zodiac Paul Pfleugers werk 
als "een atonale symfonie met afzonderlijke delen die onnadrukkelijke vormen en 

stemmingen oproepen binnen een alomvattend besef van ontwikkeling en eenheid". Wow! 
Maar betekent dat literaire gesnoef nu dat de haiku's van Pfleuger de lezer eerder  
zullen treffen als intellectuele krachttoertjes dan als gedichten die iets oproepen? 

Nee, niet al zijn gedichten zijn zo. Misschien vind je sommige zelfs wel mooi… 
 
knowing one among miles of white crosses  

temidden van kilometers witte kruisen er eentje kennen 

 
2. When Galmitz declares, as he does, that Pfleuger's poems "have not striven for the 

cheap epiphany so commonly found in haiku", it feels like he is discarding poets like 
Cherie Hunter Day, who does write haiku that may strive for (re)creating a sense of 

epiphany. Apology moon is a fine collection of just that kind of work: 
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2. Als Galmitz stelt, zoals hij doet, dat de gedichten van Pfleuger "niet mikken op het 

goedkope openbaringseffect dat je gewoonlijk in haiku aantreft", dan lijkt hij dichters als 
Cherie Hunter Day af te schrijven, die haiku schrijft die wel gericht kunnen zijn  op 

het (her)scheppen van een gevoel van openbaring. Apology moon is een prima 
bundel van nou net dat type werk. 

 
winding road slingerende weg 

for the next eight miles voor de komende kilometers 

Coltrane Coltrane 

 

3. Probably also striving for "the cheap epiphany so commonly found in haiku" is, accor-
ding to his volume morningstar, poet Tom Smith:  

3. Wie waarschijnlijk ook mikt op "het goedkope openbaringseffect dat je gewoonlijk in 

haiku aantreft" is, afgaande op zijn bundel morningstar, Tom Smith: 

 
father's day vaderdag 

a bumblebee explores een hommel verkent 

the cosmos de kosmos 

 
4. Austrian Dietmar Tauchner is a poet who on the (imaginary) spectrum between 
modern/experimental and classical/epiphanic haiku might well be in a position 
somewhere in between. Which also implies that there's really no gap. And that, as 

far as there is, Tauchner is bridging it. Noise of Our Origin  / Rauschen unseres 

Ursprungs is his first bilingual volume. 

4. Oostenrijker Dietmar Tauchner is een dichter die op de (denkbeeldige) schaal 
tussen moderne/experimentele en klassieke/openbarende haiku's best wel eens 

een middenpositie zou kunnen innemen. Wat bovendien inhoudt dat er niet 
werkelijk een kloof is. En dat, voor zover die er wel is, Tauchner die overbrugt. 

Noise of Our Origin  / Rauschen unseres Ursprungs is zijn eerste tweetalige bundel. 
 
galaxy clusters melkwegzwermen 

of gas and dust van gas en stof 

my birthday mijn verjaardag 
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Gabriel Rosenstock: The Naked Octopus. Evertype, Cathair na Mart (Ireland) 

2013. ISBN 978-1-78201-048-7. Perfect bound, 14.0 x 21,5 cm, 77 pp. Price € 9.95,  

£ 7.95, $ 10.95.  

 
Frustrated by mermaids an octopus comes on land to find a human lover. Gabriel 
Rosenstock uses the haiku format to allow the reader glimpses of the creature's 
thoughts and experiences. Erotic haiku in English with Japanese translations, it says 
on the title page. Mathew Staunton's illustrations  provide added value. 

 
Gefrustreerd door zeemeerminnen komt een octopus aan land een menselijke 

minnares zoeken. Rosenstock gebruikt de haikuvorm om de lezer glimpen te laten 
opvangen van de gedachten en ervaringen van het wezen. Erotische haiku's in het 

Engels met Japanse vertalingen, zo staat er op de titelpagina. De illustraties van 

Mathew Staunton hebben een toegevoegde waarde. 
 
the narrow road de smalle weg 

to your deep north— naar je  hoge noorden— 

widening wijder wordend 

 

 
 

Geert Verbeke: Over haiku's & co.  Empty Sky, Kortrijk (Belgium) 2013. No 

ISBN. Saddle stitched, 20.5 x 14.3 cm, 40 pp. No price given. 

 

De uiterst productieve Geert Verbeke heeft het wel gehad met haikupausen en 
officiële uitgevers: hij laat zijn werk verschijnen onder zijn eigen impressum Empty 
Sky. Over haiku's en co geeft aan de hand van trefwoorden zijn visie op allerlei 
aspecten van haiku en het haikuwereldje, doorspekt met eigen haiku's. 
 

The highly prolific Geert Verbeke is through with haiku authorities and official 
publishers. He publishes his work under his own imprint Empty Sky. Over haiku's 

& Co (About haiku & Comp.) presents by means of headwords his vision on a score 
of aspects concerning haiku and the haiku world, punctuated with his own haiku. 

 
in zijn werkkamer in his study 

de gedimde verlichting the dimmed lighting 

en de geur van thee and the scent of tea 



67 

 

 
 
Dichters/Poets 

Taneda Santōka 

 All Dutch and English translations are new translations by the Whirligig editors 
with the kind and much appreciated help of Hetty Rietveld. The following 
earlier translations (all containing the original Japanese versions in rōmaji) were 
consulted: 

-  For all my walking (Ed.: Burton Watson). Columbia University Press, New York  
(USA) 2003. 

-  Santoka:: Grass and Tree Cairn. (Ed.: Hiroaki Sato). Red Moon Press, 
Winchester/Virginia USA) 2002. 

-  Mountain Tasting (Ed.: John Stevens). Weatherill, New York & Tokyo 
(USA/Japan) 1980. 

 

 W.J. van der Molen 

- Willem zeventig I. Coehoorn, Orvelte (Netherlands) 1993. 

Christopher Herold 

 - Inside Out. Red Moon Press, Winchester, Virginia (USA) 2010. 
Johanna Kruit 

 - Vuursteen; vol. 2, spring 1982. 
 - Opgeraapt aan zee. Doorgeverij Zinderend, Bergen op Zoom (Netherlands) 2005. 
 

Haibun 

Johannes Manjrekar: Kyatrrrbil: previously posted publicly on the online NOBO 
list. 

David Cobb: The sun a burning tiger: not previously  published. 

Steven Carter: Words cannot express our—: not previously  published. 
 

Gedichten/Poems 

- Both poems by Rob Scott are also selected for publication in Windfall, Australian 

Haiku #2, scheduled to be published 2013/2014.  
- Bill Cooper's a moonlit mat appeared with a different line order in South by 

Southeast 20.3 (2013). 
All other poems are previously unpublished. 
 



68 

 

Haiga 

None of Lidia Rozmus' haiga in this issue have been previously published. 
 
Schatkamer/Treasury 

- Hans Andreus: vijftien regels. Letterkabinet, Amsterdam (Netherlands) 2012.  
 
Regio/Region 

(1) Erika Wübbena (ed.): Haiku mit Köpfchen / Haiku with Brains – An Anthology, Haiku Verlag, 
Hamburg (Germany) 2003. 

(2) Erika Wübbena (ed.): Haiku mit Köpfchen / Haiku with Brains – An Anthology, Haiku Verlag, 
Hamburg (Germany) 2004. 

(3) Erika Wübbena (ed.): Haiku mit Köpfchen / Haiku with Brains – An Anthology, Haiku Verlag, 
Hamburg (Germany) 2005. 

(4) Volker Friebel (ed.): Haiku heute – Große Augen / Haiku Today – Big Eyes – A Haiku Yearbook, 
Wolkenpfad Verlag, Tübingen (Germany) 2007. 

(5) Volker Friebel (ed.): Haiku heute – Lauschen der Bach / Haiku Today – Listen the Stream – A 

Haiku Yearbook, Wolkenpfad Verlag, Tübingen (Germany) 2008. 
(6) Martin Berner (ed.): 20 Jahre DHG – Mitgliederanthologie / 20 Years DHG – Members' 

Anthology, Books on Demand GmbH, Norderstedt (Germany) 2008. 
(7) Volker Friebel (ed.): Haiku heute – Spuren der Wasserläufer / Haiku Today – Traces of the 

Waterstriders – A Haiku Yearbook, Wolkenpfad Verlag, Tübingen (Ger¬many) 2009. 
(8)  Georges Hartmann / Claudia Brefeld (ed.): Dichtertreffen – Bio-Bibliografie der DHG-

Mitglieder / Meeting of Poets – DHG Members' Bio-Bibliograhy,  Books on Demand GmbH, 
Norderstedt (Germany) 2010. 

(9) Volker Friebel (ed.): Haiku heute – Kirschblütenwind / Haiku Today – Wind of Cherry Blossoms – 

A Haiku Yearbook, Wolkenpfad Verlag, Tübingen (Germa¬ny) 2010. 
(10) Volker Friebel (ed.): Haiku heute – Regler ins Weiß / Haiku Today – Re¬gu¬lator into White – 

A Haiku Yearbook, Wolkenpfad Verlag, Tübingen (Ger¬ma¬ny) 2011. 
(11) Volker Friebel (ed.): Haiku heute – Träume teilen / Haiku Today – Shar¬ing Dreams – A Haiku 

Yearbook, Wolkenpfad Verlag, Tübingen (Germany) 2012. 
(12) Rainer Stolz / Udo Wenzel (ed.): HAIKU hier und heute / HAIKU here and today, DTV, 

München / Munich (Germany) 2012. 
(13) Gerhard Stein (ed.): Gesammelte Augenblicke – Deutschsprachige Haikus der Gegenwart / 

Collected Moments – Contemporary German-Language Haiku, Wer¬ner Kristkeitz Verlag, 
Heidelberg (Germany) 2013. 

(14) Georges Hartmann (ed.): 25 Jahre DHG – Mitgliederanthologie / 25 Years DHG – Members' 

Anthology, Höchstenbach (Germany) 2013. 
(15)André  Duhaime:  Haiku sans frontières - une anthologie mondiale,  Cap-Saint-Ignace (Québec, 

Canada), publishing house David, 2nd edition 2000. 
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