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Verwondering
in en om de
Archipelbuurt
van Den Haag

Surinamestraat
Hofje van Schuddegeest

Ga nu maar liggen liefste
Rutger Kopland
Van Oorschot, 1975
Lettertype

Ruse
Gerrit Noordzij
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Surinamestraat /
Laan Copes van Cattenburch
4

Burgemeester
Patijnlaan 1928

Zomer XVIII
K.L. Poll
Veen Uitgevers,1990

Je bent zo mooi anders dan ik
Hans Andreus
Uitgeverij Holland, 1990
Lettertype

Caspari
Gerard Daniëls

Lettertype

Dolly
Akiem Helmling
Bas Jacobs
Sami Kortemäki
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Bankastraat /
Laan Copes van Cattenburch

This Is Just To Say
William Carlos Williams
New Directions Publishing Corp, 1938
Lettertype

TheMix
Lucas de Groot
Javastraat
Javahofje
Foto’s Herman Schartman
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De Nachtegalen
J.C. Bloem
Athenaeum Polak & Van Gennep, 1965
Lettertype

Dorian
Elmo van Slingerland
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Poëzie in de openbare ruimte

Wij zijn
ArchipelpoëZie

of nieuw gezichtspunt, zodat de
passant als het ware nieuwe lucht
inademt en verblijd, verrast of
geraakt zijn weg vervolgt.

Ons doel is om – met de buurten
Archipel en Willemspark als epicentrum – Den Haag te verfraaien
met poëzie in de openbare ruimte.
Zo willen we een bijdrage leveren
aan de leefbaarheid, culturele beleving en uitstraling van buurt en
stad. Ook streven we ernaar om via
deze buiten-poëzie de binding tussen straat-, wijk- en stadgenoten
te versterken.

Niet alleen het gedicht en zijn
schrijver, maar ook de letter en zijn
ontwerper hebben een prominente rol. Een mooie letter is een
kunstwerk op zich. De Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten
(kabk) Den Haag heeft een rijk
verleden in het opleiden van letterontwerpers. Veel ervan horen tot
de wereldtop. De buiten-gedichten
bieden een staalkaart van hun
werk.

Rode draad voor de buiten-poëzie
is ‘De Verwondering’. We willen
met de gedichten een moment van
verstilling en ruimte bieden – een
adempauze, korte reflectie, vraag

ArchipelpoëZie is vanaf de start
een samenspel. Wat zijn we blij
met onze subsidiegevers, de
enthousiaste buurtgenoten, de
muur- en raameigenaren, en de

vele andere mensen die meedoen
en bijdragen. Zo vormen we met
elkaar een archipel van mensen
die verbonden zijn in dit project.
Samen zijn wij ArchipelpoëZie.
Wilt u ook meedoen? Zoek ons
dan op – u bent heel welkom.
Met veel genoegen bieden bewonersorganisatie Archipel en Willemspark en Stichting ArchipelpoëZie u deze uitneembare
brochure aan. Met de plattegrond
kunt u zelf uw wandelingen en
fietstochten samenstellen.
De fotogalerij belicht alle muuren raamgedichten tot dusverre.
En de teksten bieden achtergrondinformatie over de diverse aspecten van ons project. We wensen
u veel plezier met ArchipelpoëZie!

Nachtbraak van Pem Sluijter

De geboorte van
een muurgedicht
ArchipelpoëZie is altijd op zoek
naar geschikte muren. Het traject
van mogelijkheid naar realisatie
loopt voor elke muur weer anders.
Bij het vijftiende muurgedicht
ging het zo.
Bram Rutgers’ echtgenote Pem
Sluijter (zij overleed in 2007)
was dichter. Bram’s buren kijken,
net als Bram, op de zijgevel van
Batjanstraat 10. Zij bedenken hoe
mooi het zou zijn als één van Pem’s
gedichten deze muur zou sieren.
De gepleisterde gevel is echter in
slechte staat en moet eerst fors
worden opgeknapt.

Bram, enkele omwonenden, de
muureigenaren en ArchipelpoëZie
vinden elkaar.
Onderweg zijn er obstakels en
mijlpalen. Een noodzakelijke en
geslaagde crowdfundingsactie
om de muur opnieuw gepleisterd
te krijgen. Discussie over welk
gedicht te kiezen. Bezinning op
de taal waarin het gedicht moet
worden aangebracht – Engels of
Nederlands? Ook over de kleur
van de letters wordt grondig nagedacht.
Op 23 juni 2018 vindt de feestelijke
onthulling plaats door toenmalig
burgemeester Pauline Krikke.
Een grote menigte wijkgenoten
heft het glas op Pem’s gedicht
Nachtbraak – en op een bijzonder
samenspel voor de realisatie.

6

12 Nassaulaan
De Haagsche Schoolvereeniging

Javastraat /
Alexanderplein

Midsummer, Tobago
Derek Walcott

Yesterday is History
Emily Dickinson

Uitgeverij Bananafish, 1976

Thomas H. Johnson, 1929*
* Zie ook archipelpoezie.nl

Lettertype

Diamant
Joost Dekker

Batjanstraat 15

Nachtbraak / Nocturne
Pem Sluijter
Arbeiderspers, 2004
Lettertype

Flex
Paul van der Laan

Lettertype

Caecilia
Peter Matthias Noordzij

11 Burgemeester
van Karnebeeklaan 3
Riouwstraat 48

14 Lissabon

Everyone Sang
Siegfried Sassoon

7

Lama’s
Peter Berger

Faber and Faber, 1920

Regen
Ivo van Strijtem

Kerkstraat 15 13

Lettertype

Haarlemmer
Jan van Krimpen

Atlas Contact , 2014

Uitgeverij Holland, 1962*
* Zie ook archipelpoezie.nl

Zachter
M. Vasalis

Lettertype

Collis
Christoph Noordzij

Lettertype

Century Modern
Erik van Blokland

Van Oorschot, 1954
Lettertype

Lava
Peter Bil'ak

Prinsessegracht 19 10

Foto’s Herman Schartman

Laat
Leonard Nolens
Querido, 2004
Lettertype

DTL Documenta
Frank E. Blokland

Delistraat / 16
Koninginnegracht
Atjehstraat 13

Immortelle xlix
Piet Paaltjens

Lijn 9
Lizette de Koning
Geschreven voor locatie, 2018

H. Goemaere/Stock-Werbrouck en Zn, 1858

Lettertype

Anne Ligtenberg

Lettertype

Lyon Text
Kai Bernau
17

8
Bankastraat /
Atjehstraat

9

Bankastraat 52 18

Nieuwe Schoolstraat 52

O, ik weet het niet
Herman de Coninck

in ongeremd rennen
Hélène Gelèns

Dromen
Constantijn Huygens

Arbeiderspers, 1999

Uitgeverij Cossee, 2010

Querido, 1984

Lettertype

Algebra Display
Susana Carvalho
Kai Bernau

Lettertype

Productus
Petr van Blokland

Lettertype

Versa
Peter Verheul
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Het ontwerpproces

Vakmanschap
van Haagse bodem
De grafische vormgeving van het
gedicht op een muur is misschien wel
even belangrijk als de inhoud ervan.
Vele grafische aspecten spelen een
rol vóórdat een ontwerp definitief is.
Wilmar Grossouw is vanaf het
eerste begin onze steun en toeverlaat
voor de vormgeving. Hij is verantwoordelijk voor de stijl van ArchipelpoëZie en voor het ontwerp van
de buiten-gedichten. Van het maken
van een artist’s impression en
overleg met letterontwerpers, tot de
afstemming met firma Güthschmidt
en het bepalen van de precieze kleur
van de letters.

Welk lettertype past bij het gekozen
gedicht? Wat is een logische plaatsing op muur of raam? Krijgen voetgangers, fietsers en automobilisten
een mooie blik op het gedicht?
Hoe groot moet het gedicht zijn om
goed gezien en gelezen te kunnen
worden? Maar ook: hoe klein, als
er maar weinig muuroppervlak beschikbaar is? De technische uitvoerbaarheid is, op een toch nooit voor
100% vlakke muur, lastiger naarmate
letters kleiner zijn.

De variatie in lettertypen is enorm.
In Den Haag worden typografen opgeleid aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten. Wij prijzen
ons gelukkig hun deskundigheid
te mogen inzetten. Nog niet één keer
pasten wij eenzelfde lettertype toe
in de achttien tot nu gerealiseerde
muur- en raamgedichten.
Maak eens een wandeling langs wat
gedichten, en ervaar het verschil
tussen letters mét een schreef
– dunne dwarsstreepjes aan het
uiteinde van de letterlijnen – en
schreefloze letters. Kijk eens of er
een relatie is te vinden tussen de stijl
van het gedicht (klassiek of modern)
en het gekozen lettertype. Verbaas
je erover hoe verschillend bijvoorbeeld de letter g kan worden vormgeven. Het zijn details, maar ze zijn
bepalend voor het totale resultaat.

Zo besloot Wilmar bij het gedicht
van M. Vasalis in de Kerkstraat de
titel cursief te plaatsen, vanwege
het ‘zachte’ van het gedicht.
Om tekst op een muur goed te
kunnen lezen, is contrast nodig
tussen het lichte muurvlak en de
letter. De letterkleur kan variëren
van lichtgrijs tot donkergrijs
(nooit zwart). Vaak komt er nog
een kleine kleurtoevoeging in
het grijs die verwijst naar een
kleur uit de directe omgeving van
de muur. Over details gesproken.

Herman Schartman

Fotografie met
oog voor detail
ArchipelpoëZie verheugt zich in
een eigen fotograaf die alle poëzieuitingen met liefde portretteert:
Herman Schartman. Zijn foto’s
vindt u in deze folder.
Herman is gespecialiseerd in stadslandschappen en licht toe: ‘Als je
beter kijkt stel je jezelf steeds meer
vragen over de verhalen waarvan je
de sporen ziet. Het is niet mogelijk
om een stadslandschap twee keer
hetzelfde te fotograferen: telkens als
je terug komt is er iets veranderd.’

Schartman werkt met een analoge
technische camera en met een
digitale camera met shift-lens. Zijn
foto’s kenmerken zich door veel
detail en een rechte compositie.

Poëzie als verrijking

Op zijn foto’s voor ArchipelpoëZie
zie je hoe verschillend een muur
gefotografeerd kan worden – van
de sprookjesachtige avondlijke sfeer
van het muurgedicht van Bloem,
tot de zonnige uitbundige sfeer bij
het muurgedicht van De Coninck.
Hoe langer je naar de foto’s kijkt,
hoe meer je ziet.

We hopen met ons project de belangstelling voor poëzie te vergroten. Want poëzie verrijkt.

www.urbanlandscape.nl

Wat herkent ú
in de gedichten?

De gedichten bieden een glimp van
het tijdperk waarin de gedichten
zijn geschreven. Van de 17e eeuwse
vroege romantiek van Constantijn
Huygens via de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog en de
vreugde daarna (Siegfried Sassoon),
naar de schijnbare onbezorgdheid
van de tweede helft van de 20e eeuw
in de gedichten van Hans Andreus
of Rutger Kopland.

Gedichten nemen je ook mee in de
persoonlijke leef- en denkwereld
van de dichter zelf. Wie ooit een
onbeantwoorde liefde heeft gekend,
herkent zich wellicht in het raamgedicht van Piet Paaltjens.
De verwondering tussen sociale
klassen is mooi terug te vinden in
Peter Berger’s gedicht en de sportievelingen onder ons herkennen
zich in de welhaast euforische
regels van Hélène Gelèns.
Wat herkent ú in de gedichten?

Heel Den Haag mag meedoen!

Poëzie zoekt raam
– uw raam?
ArchipelpoëZie heeft een nieuwe
loot aan de stam om nog meer
poëzie in de openbare ruimte te
brengen: RaampoëZie.
Een voorbeeld vindt u op Atjehstraat 13: een gedicht van Piet Paaltjens. Het gedicht is een knipoog
naar het bedrijf dat hier vroeger
was gevestigd, ’s-Gravenhaagsche
Melkinrichting De Sierkan.
Binnenkort hopen we een tweede
raamgedicht te kunnen onthullen.
Ook voor de raamgedichten hanteert ArchipelpoëZie de combinatie
van goede poëzie en vooraanstaand

letterontwerp. De vormgeving kan
verschillen, die wordt bepaald door
de raameigenaar. De letters kunnen
in de folie worden uitgespaard
om inkijk te voorkomen, zoals bij
de Atjehstraat, maar het kan ook
andersom, met de letters gewoon
op het raam.
Een raamgedicht kost rond de
400 euro, en als de eigenaar de helft
betaalt, neemt de Stichting de andere
helft voor haar rekening. Dus heeft
u of weet u een raam op ooghoogte,
goed zichtbaar vanaf de straat en
minimaal een meter breed? En vindt
u het leuk om mee te doen aan nog
meer straatpoëzie?
Stuurt u ons een mail,
dan nemen wij contact met u op.
info@archipelpoezie.nl
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Zoek ons dan op!
De buurten Archipel en Willemspark blijven ons ‘epicentrum’.
Maar ook in geografische zin waaieren we graag uit. Niet per buurt
maar spontaan, zodat in de stad een
archipel van poëzie in de openbare
ruimte ontstaat.
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om inwoners en bezoekers van
Den Haag te verwonderen, bemoedigen en verblijden. We willen
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gedichten te realiseren.
Door een gedicht tot stand te
brengen, bevorderen we de
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Onze basis is het tot stand brengen
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O, ik weet het niet
Herman de Coninck

Aantrekkelijk bijdragen

Stichting ArchipelpoëZie

Wilt u
ons steunen?

Ruth van Rossum voorzitter
Derk Hazekamp secretaris
Marco Zoon penningmeester
Jan Hein Schouw lid

Onze stichting is afhankelijk
van subsidies, sponsoring, legaten
en giften. Uw bijdrage is daarom
meer dan welkom. ArchipelpoëZie
is geregistreerd als culturele anbi.
Dat maakt uw gift fiscaal extra
aantrekkelijk. Zie hierover onze
webpagina of zoek contact met
penningmeester Marco Zoon.
info@marcozoon.nl

Gilles Hooft Graafland initiator
Inge Ebbinge advies poëzie
Wilmar Grossouw ontwerp

info@archipelpoezie.nl
www.archipelpoezie.nl

