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Beste lezer,  

Vijf jaar geleden lag de kleine uitgeverij Opwenteling, actief sinds 1962, aan de 
beademing. Bestuur opgestapt, subsidiekraan dicht. We besloten tot de dood of de 
gladiolen. We deden de lat omhoog en namen ons voor om voortaan uitsluitend 
poëzie met smoel uit te geven: uitgesproken, eigenzinnig en zinnenprikkelend.

Is dat gemakkelijk? Nee. Is dat bevredigend? Ja. Zo verscheen afgelopen jaar een 
bundel rond de voormalige dadaïst Hans Arp. Vertalingen van zijn werk zijn aan-
gevuld met poëzie van Kreek Daey Ouwens en Harry van Doveren. Het geheel werd 
fijnzinnig verbonden door paginagrote illustraties van Ineke van Doorn.  

De nieuwe bundel van Guido Utermark, ook uit 2016, bevat schurende verzen, en 
daarnaast eigenzinnige beeldcollages. Niet slechts als decoratie, maar om stevig de 
dialoog aan te gaan met het geschrevene.

Anouk Smies bracht haar tweede bundel uit. Ton van ’t Hof over het gedicht Jeuk 
uit die bundel: “Het zou me niet verbazen als Smies schoonheid uit obscuriteiten 
wil slaan, op zoek is naar verborgen bekoring die zich in en achter het zichtbaar  
lelijke in de wereld bevindt. Waarbij ze als een tastende blinde bandiet te werk 
gaat, die genadeloos toeslaat als schoonheid eenmaal gevonden is. Er zit veel 
poëzie in dit gedicht.”

Het jaar 2016 was dus een vruchtbaar voor onze kleine uitgeverij – en deze lijn 
belooft zich in 2017 vrolijk door te zetten. Liefhebbers kunnen zich bijvoorbeeld 
laten verrassen door nieuw werk van Harry van Doveren en Sieger Baljon (wiens 
debuut in januari verschijnt in de vorm van een vernieuwde kalender). Afijn, als we 
ook in 2017 enkele paren ogen sneller kunnen doen knipperen, is het maar goed 
dat Opwenteling nog ademt.

Vriendelijke groet,

Uitgeverij Opwenteling,
Arnoud Rigter



 
 

uit: ik ben een punt Hans Arp | 2016
verschenen in april 2016
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De vlakte 

Ik was alleen met een stoel op een vlakte
die zich in een lege horizon verloor.
De vlakte was onberispelijk geasfalteerd.
Niets maar dan ook helemaal niets was daar
behalve mij en de stoel.
De hemel was eindeloos blauw.
Geen zon bezielde hem.
Een onverklaarbaar schrander licht scheen over de
eindeloze vlakte.
Hoe kunstig uit een andere wereld geprojecteerd
scheen mij deze eeuwigdurende dag voor.
Ik had nooit slaap nooit honger nooit dorst nooit warm
nooit koud.
Omdat er op deze vlakte nooit iets voorviel en veranderde
was de tijd slechts een vreemde schim.
De tijd leefde nog een beetje in mij
en dit vooral door de stoel.
Door mijn gedoe met hem verloor ik mijn gevoel
van het voorbije niet helemaal.
Af en toe spande ik mij voor de stoel alsof ik een paard was
en draafde nu eens rondjes dan weer eens rechtdoor.
Dat het lukte neem ik aan
of het lukte weet ik niet
omdat er zich in de ruimte niets bevond
waaraan ik mijn beweging had kunnen toetsen.
Zat ik op de stoel dan vroeg ik me bedroefd maar
niet vertwijfeld af
waarom het binnenste van de wereld zulk een zwart licht
uitstraalde. H
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Ik herinner mij dat mijn grootmoeder op een
meisje leek wanneer ze liedjes zong bij het 
schillen van de lucht.

We liggen in het gras.
We kijken naar een ijskoude blauwe vlinder.
Wolken razen voorbij.
We liggen met ons gezicht in het groene gras.
We drinken alle melk, 
alle moedermelk in de hele wereld.

Als we groot zijn gooien we bommen.
Trommels roffelen.
We krijgen een kus van de generaal.

. 
We liggen in het groene gras.
We zijn rode soldaten.
We zijn roder dan wie ook.
Met rode handen rode wangen liggen we in het 
                         groene gras.
We groeien.
We worden gemaaid.
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Je trekt een streep.
Je moet een streep trekken
rond een cirkel.
De cirkel wordt een muur.
Een muur met twee muren.
De binnenmuur en de buitenmuur.
De binnenmuur is wit.
Binnen is stilte
het goede van de muur.
De buitenmuur is zwart.
Buiten is alleen.
Alleen is zwart
het kwade

na het hinkelseizoen
verwelkt de muur
de reus vol bloemen
de cirkel van dit sprookje

 
H

ar
ry

 v
an

 D
ov

er
en

 



 
 

uit: Wie heeft een middelpunt nodig
verschenen in juni 2016
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Streng 

Je vroeg me nooit
of ik pijn kon verdragen
Gelukkig maar
een antwoord zou 
onhandig zijn

Wij sleutelen hier en daar
aan een kittelaar
die ons allen rondom gratis
naar een hoogtepunt tilt

De hoogtepunten dumpen we ergens
waar de achtergrond ons herinnert
aan oom Kees
Hij interesseert ons geen ruk

maar de aardetinten van zijn handen
geven dat zware gevoel
dat we in de baarmoeder al 
verwarden met geluk
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Optie 

Wie heeft een middelpunt nodig?
Kern is een goddeloos woord

Ik deed ooit mee aan een quiz
Op een schaal van een tot tien
scoorde ik buitengewoon
op fragmenteren

Zo schuif ik dagelijks
dia’s ineen
tot ik een houdbaar uitzicht zie
dat ik palpeer en doorklief

Uit de trilling die ontstaat
restaureer ik een vorm 
die wel iets van een gezicht wegheeft

Er net mee door kan
als alternatief
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De waarheid is een abonnement 

Ik probeer al dagen de waarheid uit
Rust als een Mastiff
op het toetsenbord
 
en constateer
het autistisch getik
van mijn kwijl
 
Elk woord is een dweil, 
het schoonmaakinstrument
van de overbeboste geest
zei een vriend
 
die reclameborden voor zwakhorenden
tegen een taaie lucht vol wildgroei
tot de nok vult in het duister
 
Ik vermoed dat hij gelijk heeft
De kettingzaag maakt een geluid
waar ik ‘s nachts het liefst naar luister
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uit: Ik kan je alles uitleggen
verschenen in augustus 2016
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Dieper in de code 

Kleine theaterdieren kropen
voor klimaatverandering uit

rituele raadplegingen ontregelden
risicoanalyse van de extase

tussenpersonen bevestigden 
tegen betaling hun mening

bedrijfstakken braken 
vanuit stilstand af

eksters hiphopten 
in verticaal perspectief

maanlicht scheen recht
in de reet van de belchinees

de roep om natuur 
verstomde
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Heroïne in ijs   

Voor elke calamiteit is vermeld
wie verantwoordelijk is
en welke maatregel in werking treedt

iedereen heeft een telefoon
en kan zelf bepalen
wanneer hij vertrekt

bent u slecht ter been
bedenkt u dan van tevoren goed
of u de overtocht wilt maken

iedereen heeft goede bedoelingen gehad
maar het dramatische incident laat zien
dat je heel secuur moet zijn met deze apparaten

iedereen heeft goede bedoelingen gehad
en dit verwacht je niet
en dit had niemand kunnen verzinnen

misschien blijken alle maatregelen
voor niets genomen te zijn
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Niet praten 

Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten

Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten

Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
Niet praten, niet praten, niet praten
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uit: Dronken Kalender
verschijnt op 29 januari 2017
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strijdbijl 

we waren tot de tanden ontwapenend
lieten ons gretig uit ieders handen slaan
ze wouden ons in boeien
niemand vond onze polsen

vingervlug & vloeibaar
vielen zwaarbeslagen poorten voor ons open
kletterden gecertificeerde sloten soepel 
als kinderpuzzels uit elkander

niemand weet hoe wij de stad die dag
in haar huidige kleuren verfden
liepen we zo de keizerlijke badkamer binnen
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wisselgeld! wisselgeld!
               de gasten, de gasten
                           bind ze de ijzers onder & haak ze aan de ringen
                  het zicht vermindert, hier & daar waait
                                         een pinguïn langs, daar

                                      

                                                                – en draaien de gletsjers al 
                                                                                  stationair – 

       de kapitein zegt dattie echt geen hand voor ogen
                       de gasten, de gasten                         
                                help jij die meneer even
                                                                levensgevaarlijk werkelijk 
ik heb dit niet gezien; 

kunnen we nu niet ook nog op letten, zijn er nog
     genoeg servetten

                                    is alles naar wens?
             we tellen af, de paren mogen zich vormen
                                                                           hou uzelf vast     aanraken verboden

sneeuwstormbal 

17

Si
eg

er
 B

al
jo

n 



het hoeft niet kapot 

zaagsel
        schrapen over de bladderverf
                   dat de roest zich uitkleedt & uitkleedt 
                         zaagsel & de scherpe tanden van gereedschap
        we laden het in onopvallende rugzakken & weekendtassen
ik ken de vluchtroutes van deze stad
         woel door haar gestijlde haren
  plant onkruid in haar strakgespannen lachrimpels
   veeg haar lipgloss uit

               tot ik me uitkleed & uitkleed
                    door alles heenval
ik trek een jurk aan van versplinterd veiligheidsglas

ik woon in het huis van losse schroeven
verfvegen op naakt hout
de voordeur is een spookstad onder de oceaan
   ze is potdicht & wagenwijd

ik bewoon een aangespoelde potvis
ik hang aan de baleinen
ze eet slechts het beste van het beste 
 van wat de stad heeft uitgespuugd

ik open haar raam
ook ik heb me hier opgehoopt
ook ik stroom verder
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                                       illustratie: Asaka Imamura
h

uit: ik de zee
verwacht in februari 2017
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kijken begint als een kind 
                                                                                                            1 | 2
 

kijken begint als een kind   
achter de gordijnen  
 
vader vertelt zijn vogelgrap         lacht de clown  

lacht de clown        vader vertelt zijn vogelgrap 
 
nog eens, wat moet moeder met mij  
wat doen de vleugels van rook om haar vingers 
 
moeder is de buitenkant van moeder  
moeder is moeder van de buitenkant  

verwijder haar huid   
ik zie haar schort 
 
ik sta in de hoek met mijn gezicht naar de muur       
doe ik mijn ogen open ontsnapt me moeder 
 
ik ben verlegen omdat mijn gevoel niet duidelijk is  
moeder heeft mij lief wanneer ze teder naar me kijkt 
 
kijken begint als kind  
achter de gordijnen van foto’s 
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                                                                                                            2 | 2 

moeder zegt dat ik niets tegen vader mag zeggen  
ik denk dat hij buschauffeur is  

vader laat geen andere sporen na dan moeder  
zie ik haar, niets blijft van mij over  

moeder zegt dat vader van heel ver moet komen   
waar ver is zijn veel dichte deuren  

moeder leert me dat ik alles moet vertellen  
vader zegt dat ik mezelf niet moet verraden  

het sprookjesboek van moeder Gans is roze   
de schaduw op de bankschroef van vader roest  

kind-zijn is een circusact leren  
om vogeldoodrijdende vrachtwagens blijven huilen     
 
dit kind kiest begeerte niet   
hij breekt van het maken 
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deurgod Janus 

deurgod Janus repareert een oliepers   
in de schaduw van een olijfboom – groen van soldaten     
                                 voor de poort van de begraafplaats     

ik groet hem   
hij groet mij 
 
          waarmee kan ik u helpen?  

                       ik kom met bloemen voor keizer  
                       ik wil dat u de poort voor mij opent  

          nee, dat kan ik niet doen  
          deze poort is er niet om iemand door te laten   
          zij moet altijd gesloten blijven  

                       ook wanneer keizer overlijdt? 
 
          ja, ook als keizer overlijdt   
          er komt dan zelfs een nieuw slot bij 
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