
The following poems are intended to give an impression of the work of just a few Dutch 
haijin. We don’t offer a representative anthology, there is much more work worth while than 
presented here. The translations are as literal as possible and do not pretend to have artistic 
value in themselves. We did select poems, however, that seem to lend themselves reasonably 
well to be rendered in English.

J.C. van SChagen1 (1891 – 1985)
 

ik schep het water     i ladle the water
met een vingerhoed uit zee    out of the sea by a thimble
en schenk het weer uit    and pour it out again

zijn met de wolken     to be with the clouds 
een eeuwig durend worden    a becoming during eternally
zijn met het water    to be with the water

een spinnetje loopt    a small spider walks
over je hand     over your hand
soms klimt ze in een haartje   sometimes she climbs in a hair

er is een stille tuin    there is a quiet garden
ergens zaagt een man hout   somewhere a man saws wood
de zomer is groot    the summer is great

1. J.C. van Schagen, Ik ga maar en ben. Een keuze uit het werk van J.C. van Schagen, samengesteld door R. 
Nieuwenhuis en K. Schippers. [I just go and exist. A choice from the works by J.C. van Schagen, collected by 
R. Nieuwenhuis and K. Schippers] G.A. van Oorschot, Amsterdam  1972.

A FEW EXAMPLES OF DUTCH HAIKU

Selected by hanS ReddingiuS



 terwijl ze hem kust    while she kisses him
ziet ze dat zijn overhemd   she sees that his shirt
in de was moet     needs to be put in the laundry

je zit te huilen     you sit and cry     
terwijl je een stuk koek eet   while you are eating a piece of cake
dit blijkt te kunnen    this appears to be feasible

inge LievaaRt2 (1917 – 2012)

Een boot als bodem    A boat as a bottom 
tussen hemel en aarde    between heaven and earth 
vastheid die beweegt    moving solidity

Met haast en geduld    With haste and patience 
slijpt het water zich een weg   the water cuts itself a way
naar lager en laagst    to lower and lowest

De zomerse tuin    The summery garden
vol gezoem en gefluister   full of  buzzing and whispering
hoorbare stilte     audible stillness

Zo klein begonnen    So small a beginning
een druppel nog een druppel   a droplet another droplet
de grote rivier     the big river

Even ligt de tuin    For a moment the garden lies
door witte bliksem verlicht   lighted up by white lightning
dagklaar in de nacht    day clear in the night

Het golvende riet    The waving reeds
langs het voortgolvende water   along the water waving forward
wat blijft en blijft gaan    what stays and keeps going

Hoe klein die pitten    How small the seeds    
in het klokhuis van de vrucht   in the core of the fruit 
hoe groot hun geheim    how great their secret

2. Een spoor dat vervloeit, [A trace that flows away] De Beuk, Amsterdam 1988 and De binnenkant van het 
zien [The inner side of seeing], Kok, Kampen 2007.



W.J. van deR MoLen3 (1923 – 2002)

 
Zij varen verder    They sail on 
in dunne kano’s van licht,   in thin canoes of light,
de kinderstemmen    the children’s voices.

Achter de wolken    Behind the clouds
wolken die voorbijdrijven   clouds that drift past
aan andere wolken    other clouds 

Wat wij niet kennen    What we do not know
ontkennen wij. Wij erkennen   we deny. We acknowledge
wat wij herkennen.    what we recognize.

Alleen in de kamer    Alone in the room
met het zacht ruisen van gas,   with the soft rustling of gas,
de messen, het touw.    the knives, the rope.

Het bedreigendst zijn    The most menacing are
de kleine openingen    the small openings
tussen de uren.     between the hours.

De harten die wij    The hearts that we
in bomen snijden, groeien   cut into trees, grow
mee als littekens.    along as scars. 

guSta van guLiCk4 (1925 – 2007)

 
Meegevoerd     Carried along
mijn boodschappenlijstje   my shopping list
op de lentewind.    by the spring wind

Geur van de zee    Smell of the sea
stroomt door mijn keuken;   streams through my kitchen;
drooggewaaid wasgoed.   laundry blown dry. 

Middaghitte,     Midday heat,
de schaduw van een vlinder   the shadow of a butterfly
valt in de ijsthee.    falls into the ice tea. 

3. W.J. van der Molen, Wegwijzers naar nergens. Gedichten. [Roadsigns to Nowhere. Poems] De Beuk, 
Amsterdam 1983.
4. Gusta van Gulick, De maan van vandaag. Verzameld en geselecteerd door leden van de Haagse Haiku Kern. 
[The moon of today. Collected and selected by members of the Haiku Kernel of The Hague] Boekscout, Soest 
2010.



Een wolk van vogels    A cloud of birds
duikt door de regenboog,   dives through the rainbow,
de zomer voorbij.    past the summer. 

Witte wereld —    White world —
weerschijn op de gezichten   reflection on the faces
naar het raam gekeerd.    turned toward the window. 

Boven mijn zazen    Above my zazen
scharrelen vogelpootjes   bird feet rummaging
op het pannendak.    on the tile roof.
 

WiM LofveRS5 (1930 – 2007)

 
een oude krant     an old newspaper
vol ongebruikte woorden   full of unused words
waait voorbij     is blown along 

middaghitte     midday heat
het veulen ligt in de schaduw   the colt lies in the shadow
van de merrie     of the mare

in het kapelletje    in the small chapel
heeft zich achter Jezus’ rug   behind the back of Jesus
stof verzameld     dust gathered 

oude emmer     old pail
leer mij hoe te bidden    teach me how to pray
zonder te klagen    without complaining

de zomerwind     the summer wind
doet hem weer fladderen   makes it flutter once more
de dode vlinder     the dead butterfly 
       for Colin Blundell

over het water     over the water
voert een stille weg    a quiet road leads
naar de maan     towards the moon 

5) Wim Lofvers, SOMS weet ik het even. een verzameling haiku. [SOMETIMES I know it for a moment. a 
collection of haiku] Marginale Uitgeverij ’t Hoge Woord, Bakhuizen 2006.



adRi van den BeRg6 (b. 1934)

 
De schaduw van een wolk   The shadow of a cloud
maakt het bloeiend koolzaadveld  just makes the blooming rapeseed field
even minder geel.    less yellow.

Achter elke tik     Behind every tick
van de verweerde slinger   of the worn pendulum
hoor ik de stilte.    I hear the silence. 

Vlooienmarkt —    Flea market —
de motregen ritselt    the drizzle rustles
op oude foto’s.     on old snapshots. 

langzaam varen we    slowly we sail
vanonder de regenwolk    from under the rain cloud
het zonlicht weer in    again into the sunlight 

de buizerd vliegt op    the buzzard flies up
van de dode mol resten    of the dead mole only remain
zijn roze handjes    its pink hands 

verweerde grafsteen    worn out tombstone
hoog gras en wilde bloemen   high grass and wild flowers
verbergen de naam    hide the name 

Ria giSkeS7 (b. 1943)

 
op het tuinpad     on the garden path
het zilveren geheimschrift   the silvery cipher
van een slak     of a snail 

stapje voor stapje    small step by small step
legt een zwanenfamilie    a family of swans
het snelverkeer lam    paralyses the fast traffic 

lang geleden     long ago
pasten mijn bezittingen   my possessions would fit
in een schoenendoos    in a shoe box 

6. Adri van den Berg, Hoor ik de stilte. [Do I hear the silence]. Parasol-reeks, Uitgeverij Sint Joris, St.-
Denijs-Westrem, Begium 1994, and Adri van den Berg, Hoog gras, haiku’s. [High grass, haiku] Radijs V, 
Marginale Uitgeverij Adana, Haren 2012.
7. Ria Giskes-Pieters, een glanzend begin [a shining beginning]. Chapbook privately published, 2003, and 
Ria Giskes-Pieters, Avondtrein, haiku’s [Night train, haiku]. Radijs III, Marginale Uitgeverij Adana, 
Haren 2011.



in het borstje     in the little breast
van de vink      of the chaffinch
de dageraad     dawn 

na drie dagen     after three days
van de voicemail gewist   deleted from the voicemail
zijn laatste woorden    his last words 

hoe doorzichtig    how transparent
zijn de dromen     the dreams are
van een spin     of a spider 

Max veRhaRt8 (b. 1944 – 2018)

 
Gewoon even staan    Just standing still for a moment
en kijken naar wat wolken   to look at some clouds
en zijn met wat is.    and to be with what is. 

Zelfs de wind     Even the wind
verroert zich niet vandaag,   stays put today
zo heet als het is.    hot as it is. 

Nog voor het riet    Even before the reeds
zich weer heeft opgericht   have straightened themselves
buigt het opnieuw.    they bend again

dooi      thaw
alle ijspegels     all icicles
huilen      weep 

de fluitspeler     the flute-player
op de maat van zijn muziek   in time with his music
dansen zijn vingers    his fingers dance 

een ijzeren Christus    iron Christ
aan een ijzeren kruis    on an iron cross
miezerregen     drizzling rain

8. Max Verhart, Zijn met wat is [Being with what is]. Parasolreeks, Uitgeverij Sintjoris,St.-Denijs-Westrem, 
Begium, and Max Verhart, geen woord te veel / not a word too much. Radijs 21, Marginale Uitgeverij ’t Hoge 
Woord, Bakhuizen 2000 (bilingual edition Dutch-English).



BouWe BRouWeR9 (b. 1977)

op de trampoline    on the trampoline
springend met het kind   jumping with the child
een kastanje     a chestnut

winteravond     winter night
langzaam neemt de sneeuw   slowly the snow takes over
het gesprek over    the conversation

tussen de zwemmer    between the swimmer
en de horizon     and the horizon
de zee      the sea

toeristenstroom    stream of tourists
de sadhu begint snel    quickly the sadhu starts
te mediteren     to meditate

verkeersopstopping    traffic jam 
denken aan     thinking of
een oude liefde     an old girlfriend

maanloze nacht    moonless night
stroomopwaarts snelt    hurrying upstream
de roep van een reiger    a heron’s call 

Hans Reddingius
with thanks to Adri van den Berg and Max Verhart.

Haren, The Netherlands, April 2015

9. Bouwe Brouwer, berichten uit het verleden / messages from the past. ’t schrijverke, Den Bosch 2011 
(bilingual edition Dutch-English).



To which Max Verhart adds the following poems, as featured in Per Diem: Daily Haiku for July 
2016 on Troutswirl, the blog of The Haiku Foundation.

ad BeenaCkeRS (NL) Vuursteen 2009/4

De paarden zijn stil.    The horses are quiet.
Het licht van de volle maan   The full moon’s light
bevriest in de stal.    freezes in the barn.

adRi van den BeRg (NL) Vuursteen 2005/3

IJs van één nacht —    One night’s ice —
het kan niet meer dragen   it can carry nothing
dan mijn schaduw    but my shadow

 
fRank BeRkeLManS (NL) Vuursteen 1994/1

Roerloze vijver —    Motionless pond —
even komt een vis kijken   a fish comes up to find out
waar zijn luchtbel blijft    where its bubble goes

gaBy BLeiJenBeRgh (NL)

Een bittere geur    A bitter scent
van pas gesnoeide bomen —   of  just trimmed trees —
wonden blijven wit.    wounds remain white.

 
BouWe BRouWeR (NL) berichten uit het verleden/messages from the past. ’t schrijverke. Den Bosch 2011.

zomerdroogte     summer drought
van het bankje bladdert   flaking off of the bench
een vlinder     a butterfly

WiLLy CuveLieR (B-Fl) First prize Ito-en haiku contest in 2002 / Vuursteen 2002/1

In de gordijnen     In the curtains 
spelen zon en zomerbries   sun and summer breeze are playing 
een schimmenspel.    a shadow show.



feRRe deniS (B-Fl) Vuursteen 1989/4

Haar lege zetel     Her empty seat
in de stille huiskamer;    in the quiet living room;
ik mis haar zwijgen.    I miss her silence.

 
huBeRt de SpLenteR (B-Fl) Vuursteen 1991/3

Slechts twee paukenslagen   Just two kettle drum strokes
moest hij doen, maar wel precies  he had to do, but precisely
en in smoking.     and in a dinner jacket.

fRed fLohR (NL) Whirligig II-2, 2011

haar glimlach     Her smile
toen ze haar benen kruiste —   as she crossed het legs —
wat zei je ook weer?    what was it you said?

Ria giSkeS (NL) Vuursteen 2001/4

de kist zakt     the coffin goes down
de vluchtige stemmen    the volatile voices
van ganzen     of geese

ida goRteR (NL) Vuursteen 2000/1. Whirligig VI-1, 2015

de speelse wind vindt    the playful wind unfailingly
feilloos alles wat rammelt   finds whatever rattles
aan dit oude huis    on this old house

WiLheLM haupt (SA) Vuursteen 1998/3

Pappa, kom kyk gou:    Daddy, come quick and look:
Die wolke is so vol van    The sky is so full of
God ze voetspore.    God’s foot prints.

Jeanine hoedeMakeRS: sierlijk vallen. ‘t schrijverke, Den Bosch (Netherlnds) 2007

de straat een dansschool   the street a dancing school
alle blaadjes krijgen les    all the leaves are learning how
in sierlijk vallen    to fall graciously



MaRianne kiauta (NL) Vuursteen 1999/1

twee paar schoenen    two pairs of shoes
stampen de kou de grond in   stamp the cold into the ground
bij de bushalte     at the bus stop

eLS kooyMan (B-Fl) Vuursteen 2000/3

de dirigent     the conductor
met zijn handen tekent hij   with his hands he’s drawing
luchtkastelen     castles in the air

Johanna kRuit (NL) Vuursteen 2001/1

Kinderen spelen    Children play
met een zelfgemaakt geweer:   with a home made rifle:
vallen prachtig dood.    dying beautifully.
 

inge LievaaRt (NL) Vuursteen 1995/2

Getweeën op stap    The two of them setting off
hij loopt achter zijn buik aan   he is walking after his belly,
zij volgt haar lippen    she follows her lips

WiM LofveRS (NL) Vuursteen 1991/3

Nu is het voltooid:    Now it’s completed:
de lijsterbes geeft har blad   the rowan tree gives back its leaves
terug aan de arde.    to the earth.

BaRt MeSotten (B-Fl) Whirligig IV-1, 2013

Ik zal voortleven:    I will live on:
een paar rugjes met mijn naam   a few spines with my name
in een boekenrek.    on a bookshelf.
 

W.J. van deR MoLen: Een vijver in zee. ’t Schrijverke, Den Bosch (Netherlands) 2009

Vliegende vissen —    Flying fishes —
wat zij in golven leerden   what they learned in the waves
passen zij toe in licht.    they apply in light.



geRhaRd MynhaRdt (SA) Vuursteen 1998/4

ek is ouerig —     I am oldish —
wanneer mijn oë saans toegaan   when my eyes close at night
dan gaan mijn mond oop   my mouth opens up

hanS ReddingiuS: merel op de dakrand. ‘t schrijverke, Den Bosch (Netherlands) 2010  

ogen en kaken     eyes and jaws
eierstok, hart, darm    ovary, heart, intestine
4 millimeter     1/8 inch
 

Wanda ReuMeR (NL) Mededelingen 1979-4. 

In het voorbijgaan    While passing by
streel ik de rozemarijn.    I caress the rosemary.
Hij antwoord met geur.   It responds with scent.

J.C. van SChagen (NL) Vuursteen 1985/4 (Collection Literary Museum/The Hague, Netherlands.)

De regen en wij —    The rain and we —
we zeggen elkaar alles    we tell each other everything
we spreken geen woord.   we don’t say a word
   

MaRCeL SMetS (B-Fl) Vuursteen 1985/3

onbeweeglijk     motionless
zit de haas op de helling   the hare on the slope
een en al oor     all ears
 

fRanS teRRyn (B-Fl) Vuursteen 2002/1

Vanuit haar rolstoel    Out of her wheelchair
reikt zij naar een paardenbloem —  she reaches for a dandelion —
twaalf wordt zij, misschien.   she’ll be twelve, maybe.

CLaRa tiMMeRManS (B-Fl) Vuursteen 1988/2

Ik lees in de sneeuw    In the snow I’m reading
over mussen, het konijn,   about sparrows, the rabbit,
en de postbode.    and the mailman.



geeRt veRBeke (B-Fl) Vuursteen 2007/2

brekende golven    breaking waves
tussen wier en wrakhout   among seaweed and driftwood
een teddybeer     a teddybear
 

heRWig veRLeyen (B-Fl) Vuursteen 1985/3

Op Allerzielen:     On All Souls Day:
bloempotten op twee benen   flowerpots on two legs
zoeken naar een graf.    looking for a grave.

JaC vRoeMen (NL) Vuursteen 14/3

meisje op de fiets    girl on the bicycle
terwijl je steeds kleiner wordt   as you are getting smaller and smaller
groeit mijn eenzaamheid   my loneliness grows

geRRit WaSSing: Een huiddunne damp. De Beuk, Amsterdam (Netherlands) 1996 

Met een lampion    With a Chinese lantern
in haar hand slentert de nacht   in her hand the moon saunters
door de duinen heen    away through the dunes


