
Bericht voor poëzieliefhebers in Eindhoven en ver daarbuiten 
 
Eindhoven, september 2012, 
 
Bloemlezing 50 jaar Opwenteling markeert nieuw begin 
 
Beste lezer, 
 
Poëzieliefhebbers in Eindhoven en verre omgeving zijn vrijwel allemaal bekend met de 
Stichting Opwenteling, in 1962 opgericht door Joop Oversteegen. In de halve eeuw van haar 
bestaan hebben veel dichters, en een enkele toneel- of prozaschrijver, hun (debuut)werk 
laten publiceren door Opwenteling.  
 
De laatste jaren was het wat stil rond Opwenteling. Er was enthousiasme, er waren plannen 
en ideeën, maar er waren geen fondsen. Wel verschenen in 2011 de goed ontvangen 
bundels ‘De dichter ontdekt’ en ‘Het duimzuigend fossiel’.  
 
Opwenteling anno 2012 is anders. Er is geen subsidie. Er zijn geen betalende leden. Er zijn 
wel enthousiaste mensen die poëzie van debutanten willen uitgeven. Zij zoeken naar nieuwe 
wegen om die uitgaven mogelijk te maken. Crowdfunding is zo’n weg – die we overigens 
medio september gaan bewandelen - maar ook de samenstelling van bundels voor 
marktpartijen, om met de opbrengsten nieuwe bundels te kunnen financieren.  
Wat bleef: er zijn nog steeds veel dichters die graag bij Opwenteling willen publiceren.  
Voor 2013 hebben we bijvoorbeeld twee bijzondere bundels in voorbereiding. Over de details 
daarvan informeren we u later graag uitgebreider.  
 
Voorintekening bloemlezing Opwenteling 
In dit jaar van de 50e verjaardag van Opwenteling publiceren we een bloemlezing met een 
keuze uit de rijkdom aan gedichten die sinds 1962 zijn gepubliceerd door de ‘kleine 
uitgeverij’. Met deze bloemlezing, waarvan de verschijningsdatum in het laatste kwartaal van 
2012 gepland staat, sluiten we een bijzondere periode af en markeren we het begin van het 
nieuwe Opwenteling.  
De werktitel van de eerder genoemde bloemlezing is ’50 jaar Opwenteling’. De bundel zal 
een beeld geven van wat Opwenteling aan schoonheid heeft voorgebracht. De verkoopprijs 
bedraagt 15 euro. Wanneer u voor 15 oktober bestelt ontvangt u echter een korting van 3,50 
euro. Voordelig voor u en andere bestellende gedichtenliefhebbers, en prettig voor ons 
omdat het aantal bestellingen een indicatie is van waar we met Opwenteling staan.   
 
Meer informatie en bestellen 
Meer informatie over Opwenteling vindt u op www.opwenteling.nl. Daar kun u via ‘contact’ 
ook een mail sturen met uw bestelling. Vergeet niet uw adresgegevens en telefoonnummer 
te vermelden. Wanneer de bundel gedrukt is ontvangt u een verzoek tot betaling. Na betaling 
bezorgen wij de bundel(s) thuis.  
 
We hopen u spoedig ook langs andere wegen meer te kunnen laten horen over Opwenteling. 
Aan u het verzoek om deze informatie te delen met de literair geïnteresseerden in uw 
vriendenkring. Samen met u en met hen hopen we een rijke traditie te kunnen voortzetten.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Opwenteling, kleine uitgeverij 
 
Maarten Gulden,    Arnoud Rigter  Jack Tinnemans 
 
 
 

http://www.opwenteling.nl/


 
 
 
 
 


