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L ibris Boekhandel de Vries in
Zierikzee is met ingang van
dit jaar met café de Gekroon-

de Suikerbiet in Zierikzee een sa-
menwerking aangegaan voor het
organiseren van literaire avonden.
De eerste avond in deze serie staat
gepland op dinsdag 29 januari. Tij-
dens die bijeenkomst staat de de-
buutroman Bevlekt ontvangen van
Nicolle Poort centraal.
Poort schreef een familietragedie
tegen de achtergrond van het na-
oorlogs, afkalvend katholicisme.
De vrome Anna trouwt begin ja-
ren vijftig met de negen jaar oude-
re Jozef, een charmante kapper uit
Maastricht. Pas wanneer ze daad-
werkelijk samen een gezin stich-

ten ontdekt Anna zijn ware aard.
Het is een roman over de uit jaloe-
zie gedreven passie van een vader
voor zijn dochter en de vertwij-
felde zoektocht van een dochter
naar begrip en liefde van haar
moeder.
Gastvrouw tijdens de literaire
avond in Café de Gekroonde Sui-
kerbiet is Nadine van der Hulle.
Zij zal in gesprek gaan met schrijf-
ster Nicolle Poort. Verder is er gele-
genheid voor het publiek om vra-
gen te stellen. Aanmelden voor
deelname kan via Libris Boekhan-
del de Vries tel. 0111-412674.

Din. 29 jan., Café de Gekroonde
Suikerbiet, Zierikzee, 19,30 uur.

door Henk Postma

Z elfs booming Dom-
burg baadt in rust, dit
winters weekje. Maar
niet Het Zwaailicht, de

winkel op de hoek van de
Markt, waar Haarlemmer Dick
Wolters, nu al zo’n dertig jaar
een nering drijft in ‘alternatieve
kleding’.

Jawel, de deur zit op slot. En de
stoep, waarop een bont gewemel
van kleren, prentbriefkaarten en
modeaccessoires de klant gewoon-
lijk in de verleiding brengt om de
winkel binnen te lopen, ligt er ver-
laten bij, witbleek onder een de-
ken van sneeuw.
Maar binnen heerst bedrijvigheid.
Niet van de ‘Zwaailichtmeisjes’, de
drie tot zes verkoopsters die in
parttime wisseldienst beschikbaar
zijn om de klant op relaxte wijze
van dienst te zijn. In deze stille
week is uitbater Wolters er zelf
druk in de weer, en wel met kwast
en verfpot, om zijn zaak, na vijf
jaar vrijwel volcontinue bedrijf,
maar weer eens ‘wat op te vrolij-
ken’: de grijze vloer, waar nog net
wat kleuren zichtbaar zijn van
weggesleten sierpatronen wordt
geel als het strand; de witte muren
baden straks in hemels blauw.
Geen tijd te verliezen, want zater-
dag moet de winkel alweer open.
Dan heeft hij meteen ook weer
wat nieuws in de collectie: een rek
zomerjurkjes. Die zijn van King
Louie, zijn ‘hofleverancier’. Het is
zowat het enige merk dat hij in
zijn winkel toelaat, altijd goed
voor jasjes of jurkjes die gretig af-
trek vinden. Vooral de volwassen
vrouw is er weg van.
Binnenkort levert Double Face
weer een nieuw voorraadje korte
broeken af en dan zijn er nog de
tijdloze Pure wollen vesten en jas-
sen uit Nepal.
Maar verder herbergt Het Zwaai-
licht toch vooral veel bijzondere
kleding, ook voor mannen en kin-
deren, inclusief tassen, shawls en
sieraden die je in de verre omge-
ving zo gauw niet vindt, veelal af-
komstig uit landen als Bangladesh,
Mongolië, India en natuurlijk ook
China. „Want het moet wel betaal-
baar blijven. 200 Euro voor een
winterjas vind ik prijzig, tenzij het
hele goeie jassen zijn.” Hij koopt

veelal in bij confectiecentra en
contacten op het Waterlooplein.
Daar doe ik inspiratie op. Ik pro-
beer dan altijd iets exclusiefs te vin-
den, liefst iets waar er maar één
van is.”
Zelfs begon hij ooit ook als markt-
koopman, toen nog louter met ‘in-
diakleding’. Vanuit Amsterdam
trok hij er mee langs plaatsen als
Middelburg. Tot hij bij toeval in
Domburg belandde en daar de sla-
ger tegen het lijf liep. Die vertelde

dat op de hoek van de Markt, een
woninkje te huur kwam, dat ook
als winkel zou mogen worden ge-
bruikt. Wolters besloot daar ‘een
permanente markt’ te beginnen, al-
leen voor in de zomer. ,,Want er
zijn ook nog andere dingen in het
leven: wat reizen, wat filosofie stu-
deren...” Maar dat was toen. ,,Te-
genwoordig is het een heel jaar toe-
ristenseizoen. We zijn nu vrijwel
alle weken zeven dagen open, vaak
tot laat in de avond.” Niet dat dit

Dessins van de nieuwe collectie zomerjurkjes.

Tassen van leer uit Mongolië.

Mode accessoires.

Shawls in alle vormen en kleuren.

Dick Wolters: ,,Vooral de Zwaailichtmeisjes moet ik dankbaar zijn.”  

VRIJDAG 25 JANUARI

� Bingo-avond Vereniging d’Antilopen,
ook voor niet-leden,
De Hoeksteen, 19.30 uur

ZATERDAG 26 JANUARI
Ouwerkerk
� Presentatie boek Noordzee 1953,
Storm en stormvloed buiten
Nederland/NorthSea 1953, Jasper Goed-
bloed,
Watersnoodmuseum, 14.00 uur

DINSDAG 29 JANUARI

Terneuzen
� Prometheuslezing met Bart Chabot,
Porty en Bess, 20.00 uur

Zierikzee
� Literaire avond rond boek ‘Bevlekt ont-
vangen’ van Nicole Poort, initiatief Libris
Boekhandel De Vries,
Café De Biet, 19.30 uur

Zwaailicht aan

Literaire avond met
schrijfster Nicolle Poort

agenda

Schrijfster Nicolle Poort.  foto Willem Mieras
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T he moon has a complicated
geography’ is de titel van de
tweede in een serie van

drie groepstentoonstellingen in De
Vleeshal en de Kabinetten in Mid-
delburg. De expositie wordt vrij-
dag 25 januari om 17.00 uur offici-
eel geopend. Verder verzorgt direc-
teur Lorenzo Benedetti van de
SBKM/De Vleeshal zondag 27 ja-
nuari om 15.00 uur een rondlei-
ding door de tentoonstelling.
De titel The moon has a complica-
ted geography is ontleend aan een
gedicht van de beatdichteres Dia-
ne Wakoski. De naam dient als me-
tafoor voor het artistiek onder-
zoek naar hedendaagse ontwikke-
lingen in de kunst en naar de com-
plexiteit en rijke verscheidenheid
van dit moment.

Net als de eerste tentoonstelling is
deze tweede expositie in deze se-
rie gewijd aan kunstenaars die de
aandacht vestigen op verbanden
tussen de geschiedenis en maat-
schappelijke aspecten die de laat-
ste jaren veranderen.
Dat varieert van Willem Oorebeek
en zijn ‘Blackouts’ die de ‘spook-
achtige’, onzichtbare kant van in-
formatie onthullen tot de perfor-
mances van Hedwig Houben.
Daarin verkent hij de dynamiek
tussen ‘het creëren van een werk’
en ‘aan het werk zijn’. Ook Vin-
cent Vulsma richt zich met zijn
vormvertalingen van elementen
op de relatie tussen werk en kunst-
werk. De samenwerkende kunste-
naars Lonni van Brummelen en
Siebren de Haan werpen met ge-

bruik van bewegende beelden
licht op de verbanden tussen ge-
schiedenis en hedendaagse maat-
schappelijke verandering. Arnoud
Holleman meet zich in het ten-
toongestelde werk met Auguste
Rodi, terwijl Gert Jan Kocken zich
richt op historische omslagmo-
menten waarin vervaardiging en
vernietiging samenkomen. Wende-
lien van Oldenborgh ten slotte ver-
kent in haar film- en dia-installa-
ties de vertaling van maatschappe-
lijke relaties. De tentoonstelling
gaat vergezeld van een publicatie
die 17 maart wordt gepresenteerd.

Vrij. 25 jan, opening expositie, 17.00
uur, De Vleeshal, Markt, Middelburg;
zon. 27 jan., 15.00 uur: rondleiding
Vleeshal en De Kabinetten.

hem van zijn vrije tijd heeft be-
roofd. Want veelal houden zijn
‘Zwaailichtmeisjes’ de winkel
open. Zij verstaan, misschien nog
wel beter dan hijzelf, de kunst van
het verkopen. Het is nooit zijn be-
doeling geweest de winkel uit de
voegen te laten groeien. ,,Van de fi-
losofie heb ik geleerd niet alleen
aan omzet te denken. Hoeft ook
niet. Als je geen dollartekens in je
ogen krijgt, is het hier in Dom-
burg lastig om failliet te gaan.”

I n Het Zwaailicht te Domburg
kan je ook terecht voor hoogte-
punten uit de historie van de

beeldende kunst, althans voor re-
producties daarvan.
In de winkel zijn t-shirs en tassen
te koop met daarop prints van be-
roemde doeken: schilderijen van
kunstenaars als Salvador Dali, Vin-
cent van Gogh, Gustav Klimt en
Pierre-Auguste Renoir.
Lezers van deze rubriek kunnen
één van die t-shirts, dat hierboven
is afgedrukt, winnen.
De vraag die daarvoor goed moet
worden beantwoord luidt: van
wie van deze vier genoemde kun-

stenaars is het kunstwerk dat er
op is afgedrukt?
Het antwoord kan worden ingele-
verd in Het Zwaailicht, Markt 2 in
Domburg. Bij meerdere goede op-
lossingen wordt de winnaar aange-
wezen via loting.

D e lezersvraag van vorige
week van De Wereldwinkel

in Zierikzee luidde: ‘Hoeveel sma-
ken Divine chocolade biedt het as-
sortiment? Het antwoord bleek elf
smaken te zijn. Heleen Verwijs uit
Zierikzee gaf het goede antwoord
en wint daarmee de geschenkbon
van 25 euro.

Mutsje uit Nepal

foto’s Ruben Oreel

Pronken met kunstwerk van
wereldberoemde schilder

de kust

Eerder werk van Lonni van Brummelen en Siebren de Haan.

T-shirt met kunstopdruk

Kunst verkennen in De Vleeshal
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