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Uitnodiging voor

Onthulling twaalfde gedichtenmuur
Stichting ArchipelpoëZie

Stichting ArchipelpoëZie onthult a.s. woensdag 26 oktober in nauwe  
samenwerking met de Internationale Basisschool HSV een nieuw muurgedicht. 

Op de markante muur van de HSV aan de Nassaulaan 26 zal een gedicht van  
Emily Dickinson verschijnen, met daarbij ook de vertaling in het Nederlands  
van Peter Verstegen. Het gedicht wordt uitgevoerd in de letter Caecilia van  
Peter Matthias Noordzij. 

Kinderen, ouders en staf van de school nemen deel aan de feestelijke onthulling, 
die daarom begint om 8.30 uur. Ingrid van Engelshoven, locoburgemeester en 
wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, is namens de 
gemeente Den Haag aanwezig. Na de onthulling, rond 9.00 uur, is er koffie voor  
de genodigden.

ArchipelpoëZie en HSV nodigen u van harte uit voor de onthulling  
en begroeten u graag op woensdag 26 oktober a.s. om 8.30 uur bij  
de HSV, Nassaulaan 26.

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.

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



Stichting ArchipelpoëZie Surinamestraat 58
2585 gk Den Haag

info@archipelpoezie.nl
www.archipelpoezie.nl

Over de Stichting ArchipelpoëZie

De Stichting ArchipelpoëZie heeft tot doel Den Haag te verfraaien door op 
blinde muren poëzie te tonen. Hiermee levert zij een bijdrage aan de leefbaar-
heid, culturele beleving en uitstraling van buurt en stad. Tevens streeft zij 
ernaar de binding in de buurt te 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. De gedichtenmuren vormen met elkaar een 
bloemlezing van vooraanstaand letterontwerp. 

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.


