
Zondagmorgen 6 juni 2021 
 
Vandaag is het de laatste dag van de Boekenweek 2021. Het is een jaarlijks feest in de 
boekhandel en bibliotheek. Op 15 november 1930 organiseerde de Nederlandsche 
Uitgeversbond voor het eerst een boekendag. In 1932 groeide deze dag uit tot een week 
met een gezamenlijke uitgave van een Boekenweekgeschenk. Doel van het evenement is 
om extra aandacht voor het boek en het lezen te geven.   
Boeken zijn enorm belangrijk, met een boek ben je nooit alleen. Al lezende raak je in 
gesprek met een andere wereld, het roept nieuwe werelden in je op en het haalt je uit je 
put of uit je eigen bubbel. Boeken communiceren op een andere manier dan de beelden 
van televisie en internet en laten je fantasie werken…. 
Maar heb je ooit wel eens van een Stapelgedicht gehoord?  Dominee Klaas van der Kamp 
vertelde hierover in het radioprogramma ‘Zin in Weekend’. Hij kwam in de plaatselijke 
bibliotheek, zag in de vitrine een stapel boeken op elkaar liggen en vroeg: ‘Wat is dit nu 
precies?’ ‘Dat is een stapelgedicht’ was het antwoord. Het zijn korte gedichtjes, die je 
maakt door boeken op elkaar te stapelen. De titels op de ruggen van de boeken vormen 
van boven naar beneden een gedicht. Een van de bibliothecaressen wilde de bezoekers in 
de coronatijd een hart onder de riem steken en had op deze manier dit gedichtje gemaakt:    

 
Op deze manier een gedichtje maken is een 
creatieve en leuke uitdaging. Eerst bedenk je 
een thema, om je een richtlijn te geven, 
daarna verzamel je een hele stapel boeken 
waarvan de titels er misschien bij passen. Dan 
begint het uitzoeken en weggooien, dit past, 
dat past niet, het dwingt je tot een minimum 
aan associaties om er een mooi geheel van te 
maken.  

 
Dus, probeer het ook eens, trek wat boeken 
uit je kast en ga ermee aan de slag, succes.  
Om je op weg te helpen, ben ik er ook een 
gaan maken, kijk maar naar de foto. Het is 
echt niet moeilijk, en mocht het je ook gelukt 
zijn? Mail het ons, zodat we er allemaal van 
kunnen genieten.   
         Ali van Leeuwen/vlietweg10@gmail.com 
 

Een fijne zondag wensen je Eva, Jan en Ali 
 

Hoe gaat het verder 
Langs heggen en wegen 

Op reis langs oude paden, 
Eenzaam maar niet alleen 

Bij de mysterieuze grenzen van het leven 
Een hart onder de riem 
Niemand kan het allen 
Op bergen en in dalen 

Met anderen tot Christus. 
 


