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Uitnodiging voor

Onthulling zesde gedichtenmuur
Stichting ArchipelpoëZie

Op vrijdag 21 maart a.s. onthullen wij op feestelijke wijze het zesde muurgedicht in 
de Haagse Archipelbuurt. 

Het betreft een Engelstalig gedicht van de Caraïbische dichter Derek Walcott  
(Saint Lucia). Hij won in 1992 de Nobelprijs voor de Literatuur. Op de muur van een 
Rijksmonument op de hoek van Javastraat en Alexanderplein zal zijn mooie gedicht 
Midsummer, Tobago verschijnen.

De Stichting ArchipelpoëZie, verantwoordelijk voor het aanbrengen van  
de muur-gedichten, kiest bij iedere muur voor een ander letterontwerp.  
Dit keer een primeur: het gedicht wordt uitgevoerd in de nieuwe letter  
Diamant van ontwerper Joost Dekker.

We nodigen u van harte uit om op 21 maart 2014, 16.30 uur 
de feestelijkheden bij te wonen en te genieten van deze nieuwe 
culturele aanwinst van Den Haag.

De Gevolmachtigde Minister van St. Maarten, dhr. M.S. Voges zal, samen met  
Marc Prins, directeur van het stadsdeel Centrum, het muurgedicht onthullen.  
Ook zal de heer Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische 
Letteren de aanwezigen toespreken.

We ontmoeten elkaar om 16.30 uur op de hoek Javastraat / Alexanderplein in  
Den Haag. Na de onthulling is er een feestelijke borrel. We raden u aan om bij 
voorkeur te voet, te fiets of met openbaar vervoer te komen.

Voor deze onthulling gaan we een bijzondere verbinding aan met filmer Ida Does.  
Zij maakte over Walcott de unieke documentaire Poetry is an Island, Derek Walcott. 
Nooit eerder kreeg het publiek de kans om de kleurrijke belevingswereld van de 
dichter op deze wijze visueel te ervaren. De Nederlandse première van de documen-
taire vindt plaats op zondag 30 maart a.s. van 18.30 - 21.30 uur in het Bijlmer Parkthea-
ter in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd voor deze première. De online 
kaartverkoop vindt plaats via www.bijlmerparktheater.nl. Ida Does zal bij de onthul-
ling van het nieuwe muurgedicht één van de sprekers zijn. 



Wij hopen van harte op uw aanwezigheid. We stellen het op prijs als u 
ons even laat weten indien u van plan bent te komen.

De Stichting ArchipelpoëZie:
Ruth van Rossum
Gilles Hooft Graafland
Derk Hazekamp
Jan Hein Schouw

—

Over de Stichting ArchipelpoëZie

De Stichting ArchipelpoëZie heeft tot doel de Archipelbuurt en daarmee Den 
Haag te verfraaien door op blinde muren poëzie te tonen. Hiermee levert zij een 
bijdrage aan de leefbaarheid, culturele beleving en uitstraling van buurt en stad. 
Tevens streeft zij ernaar de binding in de buurt versterken, door een gezamenlijk 
project te hebben dat duurzaam zichtbaar is.

Als rode draad voor de muurgedichten is gekozen voor ‘De Verwondering’.  
We willen graag dat de gedichten een moment van verstilling, van rust en ruimte 
bieden – een adempauze, korte reflectie, een vraag, of een nieuw gezichtspunt, 
zodat de passant als het ware nieuwe lucht inademt en verblijd, verrast of geraakt 
zijn weg vervolgt.

Niet alleen het gedicht en zijn schrijver, maar ook de letter en zijn ontwerper 
staan centraal in dit project. Een mooie letter is een kunstwerk op zich, vindt 
de Stichting. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (kabk) Den Haag 
heeft een rijk verleden in het opleiden van letterontwerpers en veel ervan behoren 
tot de wereldtop. Op de gedichtenmuren zal uiteindelijk een bloemlezing van 
deze typografen te zien zijn. Het totale ontwerp van het project is in handen 
van De Ontwerpvloot.

Meer informatie over de stichting vindt u op onze website www.archipelpoezie.nl.
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