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Expositie in Wamel op 20 en 21 mei; Opbrengst voor kunstfonds 
Bleu et Vert organiseert opheffingsuitverkoop Wouter’s werk
In het Pinksterweekend orga-
niseert Bleu et Vert in samen-
werking met de vrienden van 
Wouter een grote expositie 
van Wouter’s kunstwerken.
Wouters atelier zal worden opge-
heven Er staan nog meer dan 210 
schilderijen en tekeningen. Ze zijn 
te zien tijdens de expositie en ze 
gaan over een groot aantal ver-
schillende onderwerpen. 
De wens van Carla, de partner 
van Wouter, is dat het  een week-
end wordt waarin vrienden en 
familie van Wouter én betrok-
ken mensen bij Wouters werk 
een tastbare herinnering aan hem 

kunnen meenemen tegen een 
vrijwillige vergoeding. Je kunt het 
werk dan direct meenemen.
Om de drempel om wat mee te 
nemen voor iedereen zo laag mo-
gelijk te maken hebben we voor 
een vrijwillige bijdrage gekozen.
De vergoeding wordt een storting 
in het WOUTKunstenFONDS,  
een in oprichting zijnd fonds ter 
ondersteuning van kunstprojec-
ten van jonge makers: beeldend/
muziek/theater. 
Wouter heeft het vaak gehad 
over het ontbreken van dit soort 
ondersteuning voor jonge kun-
stenaars, die voor hun projecten 

Bleu et Vert programma 2018

Cursussen in Nederland
  
 
De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken (teken-schilderen):  * 14 apr - 20 apr  
                    *21 apr - 27 apr

Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:          *28 apr - 4 mei 

Driedaagse in Wamel: 
Zingen:  Wies Kuyers 31 aug. - 2 sept 

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2018 - mei 2019 
 
Cursussen in Frankrijk 

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Zingen:  Vita en Jaime   8 juli - 14 juli

Beeldhouwen: Henk de Jong   8 juli - 14 juli
 Henk de Jong 15 juli - 21 juli
 Henk de Jong         *22 juli - 28 juli
 Henk de Jong 29 juli -   4 aug.

Tekenen/ schilderen:                   *15 juli - 21 juli
                    *22 juli - 28 juli
   29 juli -  4 aug

Cursusweken in Bel Any,  Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie        *12 aug - 18 aug 

Theater:  Sanne Arbouw 19 aug - 25 aug
 
Tekenen/ schilderen:                    *12 aug - 18 aug
                    *19 aug - 25 aug
* = bijna volgeboekt

Le Phaux koestert zich in de warme ochtend-
zon. Meer nog dan anders klatert de zomer in 
het rond. Zuid Amerikaanse klanken zwepen 
de vogels op tot nog luidere serenades. In de 
schaduw van de jonge lindeboom deinen de 
deelnemers van de Braziliaanse week mee 
op het aanstekelijk ritme van de samba.
Vita en Jaime hebben die eerste ochtend de toon 
direct gezet. Na wat speelse ritmeoefeningen via 
handjeklap delen ze diverse ritmeinstrumenten uit. 
Het zijn kleine, eenvoudig te bedienen instrumen-
ten. Met een eenvoudige tik met een stokje op een 
koebel of het schudden van een minisambabal voel 
je je al snel een begenadigd instumentalist. Jaime zet 
een stuk Braziliaanse muziek op via zijn laptop en al 
snel staat de hele groep aanstekelijk te bewegen in 
het gras. Niemand staat stil. Het plezier spat er nu al 
vanaf. En de week is amper begonnen...
Vita en Jaime zijn al vele jaren intensief bezig met 
Braziliaanse muziek. Samen treden ze op als duo: 
Jaime op gitaar en Vita met haar betoverende stem. 

Beiden studeerden cum laude af 
aan het conservatorium. Als duo 
treden ze vaak op. Ook in de Bra-
ziliaanse week verzorgen ze een 
concert in de barruimte van Le 
Phaux. De CD met hun muziek is 
al veelvuldig verkocht.
Maar Vita en Jaime verstaan ook 
de kunst om hun passie over te 
brengen op de deelnemers van 
de Braziliaanse week. Vorig jaar 
was er iemand uit de week van 
2016 die weer terug kwam en 
ook nu staat er al weer iemand 
ingeschreven die de cursus in 
2017 volgde.
Je kunt een goed beeld krijgen 
van de Braziliaanse week door de 
korte trailer te bekijken op onze 
website: http://www.bleuetvert.
com/frankrijk-auvergne/frankrijk-
zingen. In ruim een minuut krijg 
je een idee van de sfeer in zo’n 
week. Wil je meer zien, dan kun 
je kiezen voor een langere trai-
ler: http://www.bleuetvert.com/
frankrijk-auvergne/leph-films Op 
diezelfde pagina tref je ook een 
uitgebreide versie aan van 9 mi-
nuten. 
Er zijn al wat inschrijvingen voor 
de Braziliaanse week. Maar er zijn 
ook nog wat plekken beschikbaar, 
alsmede het huisje in Le Phaux en 
een laatste privékamer. 

Op het Braziliaanse ritme komt je lichaam bijna als van-
zelf  in beweging. Zo beleef  je een dynamische week.

Wouter overleden

Op 7 april is Wouter Julien van 
den Haak overleden. Wouter is 
Bleu et Vert’s trouwste deelne-
mer. Hij heeft grote invloed ge-
had op ons creatieve bedrijf. Met 
zijn dood verliest B&V ook zijn 
grootste fan. Zie tevens blz 4.

lastig subsidie kunnen krijgen 
maar die echt niet werken met 
enorme begrotingen.
”Waarom geven mensen die wat 
geld over hebben niet meer aan 
jonge kunstenaars?”
Een positieve bijdrage aan de 
groei en bloei van de nog jonge 
kunsten! We hopen dat we een 
aantal mooie projecten kunnen 
ondersteunen met het geld van 
deze opheffingsuitverkoop.
Het zou geweldig zijn om jullie in 
het weekend van 20 en 21 mei te 
ontmoeten in Wamel!
20 mei: 11-17; 21 mei 11-14 uur.
Bleu& Vert, Kerkstraat 76, Wamel.

Vita en Jaime stralen hun passie en plezier over op deelnemers
Sambaritmes brengen je in vervoering tijdens Braziliaanse week



Bel Any nu al voldoende aanmeldingen; Le Phaux op schema
2018 dreigt een heel mooi seizoen te worden voor Bleu et Vert
De afgelopen periode kwa-
men er niet zo veel inschrij-
vingen bij. Maar door de 
flitsende start staat 2018 
er nog altijd goed voor. Het 
houdt gelijke tred met de ja-
ren 2012-2014 die allen ruim 
boven de 100 eindigden. Dat 
hopen we na de 101 van 2017 
dit seizoen ook te halen. De 
huidige tussenstand staat nog 
6 weken voor op de stand in 
2017.

Het warme voorjaarsweer 
heeft ook Le Phaux bereikt. 
Het gehucht leunt loom te-
gen de berghelling aan de 
rand van de Auvergne. Het is 
stil in het dorp. 
Nathanaël en Marine werken in 
het veld. Hun kinderen zijn naar 
school. Twee buurvrouwen heb-
ben elkaar opgezocht. Ze drinken 
samen thee en nemen de rod-
dels van de streek door. Blandine 
werkt in de moestuin. Hélène is 
naar haar werk en Jean Paul leest 
een boek. Zo gaat het leven in Le 
Phaux driekwart van het jaar in, 

jaar uit: Rustig kabbelend als het 
eigen bergbeekje.
In de zomer is alles anders. Dan 
komen de Nederlanders met al 
hun activiteiten. Dat voegt een 
geluid toe aan de tjilpende vogels, 
de krekels en het ruisen van de 
beek. Het is het contstante getik 
van de hamers op de beitels. De 
beeldhouwers werken aan een 
beeld. In een van de weken klinkt 
er Braziliaanse muziek. Onder 
de linde geven Vita en Jaime aan-
wijzingen aan de zanggroep. De 
schilders trekken van dorp naar 
dorp om de streek in verf, inkt 

Le Phaux in stille afwachting van de komst van de Nederlanders.

De eerste drie weken van april 
viel er een windstilte. We ontvin-
gen geen enkele aanmelding. Maar 
sinds twee weken wakkert het in-
eens weer aan. Er stroomden 10 
inschrijvingen binnen. 
De huidige stand in Bel Any is pre-
cies verdubbeld ten opzichte van 
2017. De week 12-18 augustus is 
vrijwel volgeboekt. Zowel bij het 
zingen als bij het schilderen zijn 
er nog maar een paar plaatsen, 
louter voor kampeerders. 

Henk de Jong begeleidt de beeldhouwers met respect en humor.

en krijt vast te leggen. Elke vrijdag 
presenteren de Nederlanders 
hun werk: Beelden bij de schuur 
en het teken-, schilderwerk hangt 
in de barruimte. Enkele Fransen 
gaan er kijken of luisteren naar 
het Braziliaanse concertje.
De Fransen houden van de dyna-
miek van de Nederlandse invasie. 
Voor even is Le Phaux wat groter 
en levendiger. En op woensdag 18 
juli vieren Nederlanders en Fran-
sen een feestje. Dan spelen we de 
jaarlijkse voetbalinterland tussen 
de Nederlanders van Bleu et Vert 
en de Franse inwoners. Het is 

elke keer weer een vrolijke hap-
pening als excuus om daarna sa-
men lekker te eten.
De Franse inwoners kijken er 
reikhalzend naar uit. Na de lange 
tijd van rust en stilte verlangen ze 
naar de zomerse vrolijkheid.
Bleu et Vert is er zelf ook aan toe. 
We gaan het 32e jaar opnieuw 
met veel zin en inspiratie naar dat 
kleine gehucht aan de rand van de 
Auvergne. We genieten van het 
contact met de Fransen. We zijn 
zeer van de schoonheid van het 
land gaan houden. We voelen ons 
er thuis.

De schilders trekken van dorp naar dorp om de streek vast te leggen.

Inschrijvingen per 7 mei
Jaar Le Phaux Bel Any Totaal (18 mrt.) Groei Eind
2008     107  --       107 (71) +36 180
2010     106  --       106 (57) +49 182
2011 91  -- 91 (69) +22 114
2018	 48	 34	 82	 (64)	 +18	 		?
2014 82  -- 82 (35) +47 118
2012 80  -- 80 (45) +35 127
2013 77  -- 77 (54) +23 147
2017 52 17 69 (40) +29 101
2009 69  -- 69 (36) +33 152
2015 43  -- 43 (31) +12   87
2016 41  -- 41 (32) +  9   68

Ook in de week 19-25 augustus 
zijn er nog slechts enkele plekken 
beschikbaar bij het schilderen. 
Bij de theatercursus van Sanne 
Arbouw is nog wat meer plek. In 
deze week zijn de kampeerplek-
ken volgeboekt. Er zijn nog wel 
bedden in een gedeelde slaapka-
mer beschikbaar.
Le Phaux houdt bijna gelijke tred 
met 2017. Hier zijn vrijwel alle 
cursussen voor de helft of meer 
vol. Alleen in de week 8-14 juli 
zijn er nog wat meer plaatsen 
beschikbaar. Het is ook de enige 
week dat het huisje in Le Phaux 
nog beschikbaar is en er is bo-
vendien nog een privékamer vrij. 

Ook in de week 15-22 juli is er 
nog een privékamer beschikbaar.
Zo worden de contouren van 
een succesvol seizoen duide-
lijk zichtbaar. Met nog een paar 
mensen voor de theatercursus 
erbij zijn we over de zomerwe-
ken in Bel Any nu al dik tevreden. 
In Le Phaux moet er nog wat 
meer gebeuren, maar we liggen 
wel goed op schema. Kijken we 
naar het aantal inschrijvingen wat 
er andere jaren na de 6e mei nog 
binnen komt, dan belooft 2018 
een heel goed jaar te worden. 
Kortom: Als je niet achter ons net 
wil vissen, dan is het goed om op 
tijd te reserveren.

Beeldhouwen, schilderen, Braziliaanse zang en percussie en voetballen
Le Phaux wacht reikhalzend op de 32e komst van de Nederlanders



Week op Westelijk Wad en 3 eilanden
Wad’nweek treft afwisselend weer

Verbondenheid en inspiratie in Drenthe

Enthousiasme bij de Blauwe Bok
Traditiegetrouw is het B&V seizoen gestart met twee weken voor gevor-
derden in atelier de Blauwe Bok. In de eerste week waren 7 deelnemers 
en in de tweede week 11. De 12e plek was eigenlijk bestemd voor Wouter. 
Veel van de deelnemers aan de 2e week kenden Wouter heel goed. Zo werd 
deze week deels een week van verbondenheid en herinneringen. Maar er 
werd in beide weken ook stevig gewerkt en plezier gemaakt. 
Foto’s van boven naar beneden: schetsen op de zandverstuiving; werken 
in het atelier; koffiepauze; bespreking; ongebreidelde lol. Binnenkort ho-
pen we meer foto’s van deze weken en van het werk op onze website te 
zetten.

De B&V Wad’nweek trof  niet het beste weer. De week begon met een serie 
koude en natte dagen. Gelukkig was het zondagochtend op Terschelling 
droog zodat we konden schetsen en schilderen. Vervolgens bezochten we 
Vlieland. Op Texel schilderden we in het gebouw van de jachthaven. Dins-
dag voeren we naar Harlingen. ‘s Middags kwam de zon door. Woensdag 
vielen we droog onder Terschelling. Donderdag beleefden we op dit eiland  
een zonovergoten dag. Vrijdag eindigde de week met zomerse warmte. 
Foto’s van boven naar beneden: Zon aan dek; schilderen in het jachtha-
vengebouw op Texel; De Vlieter drooggevallen onder Terschelling; wadlo-
pen; eindbespreking op Terschelling. Binnenkort meer foto’s op www.



Trouwste klant, cartoonist en animator
Wouter Julien vd Haak vergroeid met B&V

Elektriciteitspalen, Magnolia’s, rozebottels, bouwkranen, strandhuisjes, 
peper en zoutstelletjes, schoorstenen, pijpleidingen, Hotel New York, bo-
men, veel bomen en groepen van bomen.
Wouter laat als beeldend kunstenaar het bijzondere zien van de alle-
daagse dingen: op zijn eigenzinnige wijze.
Voorwerpen komen in zijn werk tot leven, krijgen iets menselijks: Wijn-
glazen buigen zich naar elkaar toe omdat ze elkaar stiekem wel leuk 
vinden, terrasstoeltjes keren elkaar demonstratief de rug toe…
In eerste instantie was Wouter bovenal een tekenaar. Gitzwart krijt in 
grillige lijnen, grafisch en vaak illustratief. De losse hand van zijn spasti-
sche vriend Job van Dijk was een inspiratiebron.
Een goed schilderij lukte hem pas jaren later. Eindelijk krijgen dan de 
grote vlakken de nodige gelaagdheid en doorleefdheid.
Wouter hakte elk jaar een beeld in steen. Het zijn abstracte, sobere 
beelden met een ruwe, mooi regelmatig gehakte huid. 
Ook zijn beeldhouwwerk kreeg vaak een menselijke associatie. Je ziet 
dan b.v. twee vormen elkaars steun zoeken.
Samen organiseerden we bijna 25 jaar de interland Frankrijk- Nederland 
als excuus voor een feestje met de Franse dorpelingen. Wouter’s alter 
ego Prof. Dr. Ir. vd Haak verzorgde dan een inspirerende toespraak met 
humoristische tekeningen. Alles onderweg voorbereid met zijn vriend 
Wim Römer. Die toespraken waren legendarisch hilarisch.
Prof. Dr. Ir. vd Haak had een eigen rubriek in de B&V nieuwsbrief, een 
Gumbah- achtige tekening met altijd wel ergens een voetbal er in. Zijn 
laatste bijdrage was van 19 maart: een simpele tekening van louter een 
lekke voetbal.
Al ruim 15 jaar was Wouter lid van de Retourdagengroep, een groep 
kunstenaars die 7x per jaar in ons atelier in Wamel elkaar inspireren en 
elkaars werk bekijken en bespreken. Die familie gaat ook jaarlijks een 
week met elkaar schilderen in de Belgische Ardennen en later in Dren-
the. Op zo’n dag zei Wouter bij zijn vertrek tegen Carla: “Ik ga weer naar 
mijn schilderfamilie”. 
Wouter was een taalkunstenaar: Hij had 2x een prijswinnende bijdra-
ge in de B&V verhalenwedstrijd. En in de fototitelwedstrijd in de B&V 
nieuwsbrief staat hij 2e. Hij had die cyclus heel graag willen afmaken. Zijn 
klassement wordt nu vervolgd door een van zijn oude vrienden.
De laatste jaren ging Wouter weer meer tekenen: klein en teer, kwets-
baar werk. Zijn naderende dood was een thema. 
Zo schilderde hij groepen mensen rondom een lege plek. 
Het greep me zo aan dat ik ervan moest huilen tijdens een bespreking.
In februari dit jaar was Wouter’s laatste expositie. Hij was het stralende 
middelpunt tussen veel dierbaren. Op de vraag “Hoe is het nu met je, 
Wouter?” hoorde ik hem antwoorden: “Mentaal nog steeds fantastisch, 
maar het lichaam wil helemaal niet meer”. Ik vond dat onvoorstelbaar!
Lieve Wouter: je was een levenskunstenaar en je verstond de kunst om 
het leven los te laten. Ik ben diep onder de indruk van de manier waarop 
je je ziekte hebt gedragen: met een unieke lichtheid, met relativeringsver-
mogen en een grote dosis humor. Tot het allerlaatst aan toe. 
Mentaal heeft de kanker geen enkele vat op je gekregen. Wat dat betreft 
hou ik het op een gelijkspel. 
Anderhalve week voor je dood zei je in een gesprek: “Denk je dat Ajax 
nog kampioen wordt?” Ik zei: “Ik denk het niet, maar wil je het einde van 
de competitie nog meemaken?” 
“Ja, dat wil ik wel”, zei je. Maar ik geloof er geen bal van! Volgens mij wilde 
je sterven terwijl Feyenoord landskampioen is. En het is je nog nét gelukt 
ook. Knap, want zo makkelijk is dat niet…
Bij het afscheid vorige week zei ik tegen je: “Ik ga je de rest van mijn leven 
met me meedragen. 
Je antwoordde: “Ja, hier heb ik je lelijk mee opgezadeld!” Maar ik hoop 
met dezelfde lichtheid en humor om te gaan met die lege plek.
Lieve Wout, bedankt voor je intense betrokkenheid bij Bleu et Vert! Be-
dankt voor de vele jaren vriendschap. Een vriendschap waarin alles kon: 
open, persoonlijke gesprekken, discussiëren, filosoferen, plat ouwehoe-
ren over voetbal of wielrennen en lol maken. We hebben ongelooflijk 
veel plezier gehad samen. Bedankt lieve vriend! 
Ik geef deze tekst met je mee in je kist. Dan kan je hem nog eens rustig 
nalezen…Het ga je goed, lieve Wout!
Gerrit.

Wouter (rechts) met zijn vriend Wim Römer in Le Phaux.

Op 7 april is Wouter Julien van den Haak in alle rust overle-
den aan de zijde van Carla, zijn geliefde. Wouter leed sinds 
ca 5 jaar aan uitgezaaide prostaatkanker. Hij had op bewon-
derenswaardige manier vrede met zijn ziekte en zag zijn 
naderende dood met acceptatie, vrede en zelfs met humor 
tegemoet. Wouter is 64 jaar geworden.
Wouter was Bleu et Vert’s trouwste deelnemer. Hij volgde in totaal 50 
kunstzinnige weken of Retourdagencycli en éénmaal een driedaagse. 
De 68e Bleu et Vert nieuwsbrief berichtte al over zijn naderend ein-
de.

Toespraak tijdens de uitvaart op 12 april
Wouter als veelzijdig kunstenaar

Wouter (rechts) in Le Phaux in 1996, met beeldhouwdocent Norbert 
(links) en  vriend Job van Dijk (midden).

Wouter heeft een grote invloed gehad op Bleu et Vert. Hij dacht mee 
over van alles en nog wat van het bedrijf. Zeker in de moeilijke jaren 
2011-2016 bespraken we vaak samen de dalende inschrijvingen en be-
dachten we strategieën om het tij te keren.Hij leefde zeer mee met 
Bleu et Vert en was oprecht blij met de vorig jaar en dit jaar weer sterk 
verbeterende aanmeldingen. 
Met zijn dood verliest B&V zijn trouwste klant, een humoristische sfeer-
maker, een trouw cartoonist van deze nieuwskrant en een hartstochte-
lijk meelevende fan. We zullen zijn afwezigheid nog lang blijven voelen.

Wouter en Gerrit voor aanvang van de interland van 2012.



Sjaak van der Woude overleden

Onlangs ontvingen we het trieste bericht dat Sjaak van der Woude op 
69- jarige leeftijd vrij plotseling is overleden aan alvleesklierkanker. 
Sjaak is drie jaar bij ons op vakantie geweest: 2 weken schilderen in 
2014, een zangdriedaagse in 2015 en de theaterweek in 2017.
We hebben Sjaak leren kennen als een bijzonder sympathieke man. 
Hij maakte makkelijk contact en was al die drie keren erg geliefd in 
de groep. Susan reisde een keer samen met hem terug van Le Phaux 
naar Nederland. Sjaak was sociaal, speels en had een subtiel gevoel 
voor humor. De wereld is een heel mooie man kwijt geraakt… 

Op 13 februari 2018 is Thomas Kleijn overleden aan een dubbele 
longontsteking. Thomas was 12 weken bij ons in Le Phaux verdeeld 
over 6 jaren tussen 1998 en 2010. We hadden veel respect voor hem. 
Hij stond positief  in het leven ondanks zijn beperkingen. Hij kon heel 
aardig schilderen en had daar veel plezier in. 
Thomas moeder was Francaise. Zo kwam het dat hij graag en goed 
Frans sprak. Hij genoot ervan om met de Fransen in gesprek te gaan. 
Ook zong hij regelmatig het een of  ander Frans liedje. Thomas is 64 
jaar geworden.

Thomas Kleijn overleden

Medewerkers ontvangen kado ivm 30 jr B&V

Gerrit schildert dubbelportretten

In maart hielden we een Pay Back party voor de medewer-
kers van Bleu et Vert. We zijn heel blij met de trouwe me-
dewerkers van Bleuy et vert. Zij geven mede vorm aan het 
bedrijf. FDit feesrtje was om ze te belonen voor hun trouwe 
inzet voor Bleu et Vert. Anderzijds was de pay Back Party 
om de medewerkers te bedanken voor het mede vorm ge-
ven van het 30 jaar Bleu et Vert feest vorig jaar in Neerijnen. 
Zo gaven veel docenten belangenloos een workshop voor de 
feestgangers. Die workshops werden druk bezocht en zeer 
gewaardeerd. Diverse mensen gaven zich later op voor een 
zang- of theaterweek.
Voor deze gelegenheid had Gerrit portretten geschilderd van 
de medewerkers met hun ge-
liefden. Op de foto hierboven 
poseren ze met hun kado: 
vlnr: Jurjen, Frohmut, Wies, 
Gerrit, Jaime en Sanne. 
Vita Pagie ontbreekt. Zij was 
die dag ziek. 
 
Henk de Jong was al naar 
huis. Hij ontving een dubbel-
portret van zijn twee doch-
ters. Zie foto hiernaast.

De zomer laat zich weer even fijn 
voelen. We genieten van de zon en 
zoeken de buitenlucht op. En het 
weer heeft onmiddelijk invloed 
op ons eetpatroon. Zo kiezen we 
nu vaak voor een maaltijdsalade, 
eventueel vooraf gegaan door een 
soepje. In de salade gebruiken we 
vaak veel fruit. Biologisch gezien is 
dat niet zo vreemd, want bekende 
saladeingrediënten als de kom-
kommer, de tomaat en de olijf zijn 
feitelijk vruchten. Samen met de 
appel combineren ze uitstekend 
met een groene sla: Kropsla, ijs-
bergsla, veldsla of postelijn.
Je kunt ook een salade van lou-
ter fruit maken. Dat eet je dan 
als dessert. Je kunt zelf een keuze 
maken uit de vruchten die je er 
in wil verwerken. Kies niet alleen 
standaardfruit als appel, peer en 
banaan, maar doe er ook eens 
meloen bij, aardbeien of verse 

De Bleu et Vert keuken
Fruitsalade  Kok: Susan Ebbers. Tekst: Gerrit v. Meurs 

ananas. Dat maakt het dessert di-
rect een feestje!
Wij kiezen in het geval van dit re-
cept voor:
Watermeloen
Netmeloen (ofwel Galiameloen)
Aardbeien
Appel
Peer
Ananas
Nectarine
Granaatappel
De beide meloenen kun je als 
schaal gebruiken. Halveer ze door 
met een scherp aardappelschil-
mesje een kartelrand rondom te 
snijden. De beide helften krijgen 
zo een decoratieve rand. Hol de 
meloenhelften uit en vul ze met 
in stukjes gesneden fruit en de 
pitjes van de granaatappel. Dit 
gerecht heeft eigenlijk niets meer 
nodig, maar je kunt er evt. slag-
room of vanillevla bij serveren.



Marjolein ontmoet TON
Het jaar 2004. Al 5 jaar vrijgezel. Wat zou ik nóu weer eens doen met mijn 
zomer… Mijn vriendin Mariëlle raadde me aan eens naar Bleu et Vert te 
gaan. Ik ging en had een fantastische tijd. De structuur van het samen schil-
deren en eten gecombineerd met de vrijheid om met de rest van de dag 
te doen wat ik wilde én te slapen in mijn eigen tent maakte me compleet 
gelukkig. Niet verliefd op iemand, wel weer even op het leven. 
In 2005 ging ik weer.. Dit jaar had ik opeens sjans met Jan en Alleman. Voor 
het eerst sinds tijden dacht ik: “Oh ja, dat is ook een aspect van het leven, 
mmm, best leuk…!” 
Tegen 2006 was mijn oude motto: ”Hoezo moet ik een vriend, er ont-
breekt toch niks aan me, ik héb al een leuk leven’’ bij mij toch wel omgesla-
gen naar: “Jee, het zou toch wel hééél fijn zijn weer eens tegen iemand aan 
te liggen, met iemand te lachen, iemand die mij ook heel speciaal vindt”. 
“Maar”, zei ik dan tegen mijn vrienden, “nu moet het iemand zijn die echt 
geïnteresseerd is in mij. En moeite wil doen.” 
Le Phaux werd opeens een soort oplossing, daar zou het dan gebeuren. Ik 
reed dat jaar met Louis mee. Ik had hem in 2004 in Le Phaux leren kennen. 
Na een jolige reis reden we het terrein op. Ik zag een groepje mannen 
onder de walnotenboom staan.  Met mildgespannen verwachting stapte ik 
uit de auto. “O”, zag ik toen ik dichterbij kwam, “allemaal grijze mannen”. 
“Oké” dacht ik, “dan maar geen nieuwe liefde hier vinden. Ik ga gewoon 
een leuke week hebben, ook goed!” Ik was toen 36 en had een hardnekkig 
plaatje van een donkerharige, bruinogige man in gedachten… Ik stelde me 
voor aan al die grijsaards. 
Bij het avondeten merkte ik dat één van die grijsaards wel heel grappig 
was. Voor een heel oud iemand dan, hè. Precies de goeie grappen. Ja mis-
schien wel een beetje te veel, de ene woordgrap na de andere kwinkslag, 
maar hij was hier ook al een week dus voelde hij zich helemaal thuis. Toen 
we moesten opgeven wie er die avond wilde afwassen, stak ik snel mijn 
hand op, sowieso omdat ik het het liefst de eerste avond gehad wil hebben 
en omdat ik zag dat hij zijn hand ook omhoog stak. Die avond deden we 
samen met een ander de afwas.  We hadden enorm veel lol. Er kwam geen 
eind aan die afwas. Zij vonden allebei dat ik heel raar en langzaam afwaste 
dus zij namen het over. En toen moest die héle vloer nog geboend. Anders 
zou Jurjen of Susan boos worden. 
Ik merkte dat Ton, zo heette hij, en hij was maar 8 jaar ouder dan ik, mij 
ook grappig vond. Hij begreep mijn humor meteen. En daarvan maakte 
mijn hart een sprongetje… Er zijn niet zoveel mensen, en zeker niet man-
nen, die mijn humor meteen kunnen waarderen. 
Maar ja grijs…, dat paste niet in het plaatje dat ik kennelijk bleek te heb-
ben. Dus ik hield afstand. De dagen daarna zochten we wel elkaars gezel-
schap en hadden ook heel serieuze gesprekken. Hij bleek ook nog eens 
diep over dingen na te denken. En lief te zijn. Zo veel aandacht ineens 
krijgen vond ik ook beetje eng. Ik was net 7 jaar single geweest. Ging ie 
opeens gitaar voor me spelen. Of voorstellen om ‘samen naar de sterren 
te kijken’. Hmm... 
Na een week moest hij terug naar Nederland. Ik zou nog een week blijven 
en hij vroeg me of hij me mocht bellen. Ik ging dat heel kinderachtig afhou-
den. Ik vond hem veel te pusherig. 
Maar ik was in die tijd bezig met een project van allemaal heel kleine schil-
derijtjes, op kleine kartonnetjes. Op de laatste dag aquarelleerde ik daarop 
mijn telefoonnummer. Alleen deed ik dat zo slordig dat de 9 eruit zag als 
een 7. Ik weet niet meer of ik dat er ook bij zei. Toch had hij ook op een of 
andere manier mijn mobiele nummer ontfutseld. Waar hij me meteen op 
begon te bellen zodra hij in Nederland was. Ik was toen nog van mening 
dat mobiel bellen alleen was voor kwesties van Leven en Dood, dus ik 
vond dat heel stom. Hij belde ’s avonds als ik in de tent lag en hij belde wel 
vijf keer toen ik onder de buitendouche stond. En ik nam gewoon niet op. 
Ik dacht: ”Oh god, zie je wel het is een stalker!”. 
Maar er waren ook goede tekens. Bijvoorbeeld dat Susan subtiel liet blij-
ken aan mij dat hij volgens haar wel een erg goed en deugend mens was. 
En dat Julia, toen ik een keer op een regenachtige middag in de schuur 
stond te schilderen met haar, mij zei: “Geef het een kans, ga op onderzoek, 
het is echt een bijzondere man”. En Julia’s achternaam is: de Liefde. Dus 
wat moet je daar tegenin brengen...? En ik realiseerde me: je wilde toch 
iemand die echt voor je valt, en je echte aandacht geeft? Nou krijg je het 
en ren je weg…
Terug in Utrecht, kwam er een enorm lange mail van hem. De volgende 
dag ben ik naar Nijmegen gegaan. Retourtje want ik wist zeker dat ik weer 
naar huis zou gaan. Maar dat ging ik niet. 
En eigenlijk is het enige waar we af en toe over steggelen: hoe de afwas 
gedaan moet worden...

l’Amour au Phaux

Ton ontmoet Marjolein
 

In 2006 reisde ik af naar Le Phaux voor een weekje schildercursus bij 
Gerrit en Susan. Het werd een gezellige week, waarbij mijn tekenkunsten 
in het niet vielen bij de gemoedelijke, vaak lange avonden. Naast Susan en 
Gerrit was ook Henk de Jong van de beitelafdeling een steengoeie vent. 
Ik was een jaartje vrijgezel en dit was mijn eerste vakantie alleen. Ooit. In 
deze week waren er best leuke vrouwen aanwezig, vaak een stuk jonger 
dan ik, maar tot een klik met iemand leidde het niet. 
Op vrijdag besloot ik te vragen aan Gerrit of ik toch nog een week kon 
blijven. Ik had het zo naar m’n zin. Ik mocht met de familie mee-eten in het 
weekend. Op zondag bekeek ik de nieuwkomers uiteraard met interesse 
en vooroordelen: drukke vent, rare meid, grijze duif. Totdat Susan me in de 
keuken wees op een vrouw die aan kwam lopen, in een veel te wijde korte 
slobberbroek. Klein was ze ook. “Dat is een leuke vrouw”, zei ze. 
Ik naar buiten en me voorgesteld: “Hallo ik ben Ton.” “Ik ben Marjolein.” 
“Heb je een goede reis…” Maar ze werd meegesleurd door de meiden 
van Gerrit, Susan en Henk, dames waartegen ik ook geen weerstand had. 
Een half uur later liep ze me weer tegen het lijf. “Hallo, ik ben Marjolein.” 
So much voor een eerste indruk.
Al snel had ik in de gaten dat ik wel wat meer wilde weten van deze mooie 
dame. Bij de eerste maaltijd positioneerde ik me naast haar. Toen zij op de 
traditionele vraag “Wie wil er vandaag afwassen” haar hand opstak, mom-
pelde ik meteen: “Mwa, ik ook wel, dan heb ik dat maar achter de rug.” Ik 
geloof dat ze dat wel in de smiezen had. 
We deden corvee samen met een Marjolijn - de ij en ik besloten al snel dat 
we het ei niet lieten afwassen, we wilden voor het ontbijt nog wel een paar 
uurtjes slapen. Gelukkig was Marjolein daar niet boos over. 
Het beeld dat me van die dag het meest bijbleef, is hoe ze als een engeltje, 
heur jurkje onnodig maar olijk wat optrok om met zachte passen over de 
net gedweilde keukenvloer te zweven. Mooie beentjes, maar vooral grap-
pig, en dat is precies wat me steeds meer voor haar innam: haar humor. 
Naast de vele gedeelde interesses (Carmiggelt - hoi Gerrit), milieu, wan-
delen, wereldnieuws, praten over dode mensen, waren het vooral de 
voortdurende onderlinge kwinkslagen die me al snel richting een prille 
verliefdheid dreven. Ik bleef haar opzoeken (zo onopvallend mogelijk dat 
het al snel opviel), ook al had ik niet altijd de indruk dat ze echt om me zat 
te springen. Wat uitlokte dat ik haar in een onbewaakt moment ‘de onge-
naakbare’ noemde. Ik geloof dat ze dat niet zo’n leuke uitspraak vond. Ge-
lukkig wist ik haar die week ook te overtuigen van mijn goede intenties.
Toen ik, terwijl ik een foto van haar nam, zei: “Wat ben je toch mooi!”, 
waren we alweer een stapje verder. Ik geloof dat ze wat overdonderd was 
door mijn ontboezeming. Op de laatste avond gaf ze me, in de vorm van 
een schilderijtje, haar telefoonnummer (ik onthield dat ze zei dat de 7 ei-
genlijk een 9 moest zijn). Na deze week bleef Marjolein voor haar tweede 
week en reed ik met een big smile in één ruk naar Nijmegen.
In haar tweede week had Marjolein behoorlijk wat te stellen met mijn 
telefoontjes en sms’jes. Later hoorde ik dat ze advies had gevraagd aan een 
lieve oudere dame. Die had haar met klem aangeraden het gewoon eens 
te proberen. Bedankt Julia!
Inmiddels zijn we al meer dan 11 jaar samen, pendelend tussen Utrecht en 
Nijmegen. Ik kan me niet voorstellen dat dit ophoudt. Het pendelen ook 
niet. Voor het nemen van de stap om samen te gaan wonen zijn we allebei 
te besluiteloos.
Mijn tip voor mensen op zoek naar de liefde: luister altijd naar Susan!

In het kleine gehucht aan de rand van de Auvergne zijn zovele liefdes 
ontstaan. In deze serie l’Amour au Phaux willen we de verhalen over deze 
liefdes vertellen. Hoe ontstond de liefde? Wat vond je in het begin van 
hem/ haar? Waar sloeg de vonk over? Welke plek in Le Phaux deed jullie 
harten sneller kloppen? En hoe gaat het nu met jullie?
Willen jullie je verhaal aan ons vertellen? Geef  het door per e-mail. Wij 
zullen jullie dan per e-mail interviewen en schrijven n.a.v. jullie antwoor-
den een verhaal. Dat leggen we voor publicatie nog aan jullie voor. Indien 
je dat wilt, gebruiken we gefingeerde namen. Fijn indien je mee wilt doen! 
We ontvingen inmiddels een aantal verhalen. Dank aan de inzenders! We 
hopen op meer bijdragen aan deze reeks.
In aflevering 6 de ontmoeting van Ton en Marjolein. Na een veel te lange 
afwas vinden de kleine vrouw en de grijze man elkaar vooral met dank 
aan hun wederzijds gevoel voor humor. 



De Meursman collectie foto: Gerrit van Meurs

Foto(onder)titelspaarprijsvraag 2e serie afl. 15

Verzin een (onder-)titel...
We spelen een estafettewedstrijd met drie fraaie prijzen als inzet. Bedenk een 
goede naam voor de foto. Criteria: Een (onder-)titel moet toepasselijk zijn, niet 
onnodig lang, en originaliteit is het belangrijkste criterium.  We geven de ori-
gineelste oplossingen waardepunten. Als je de meeste punten verzamelt in 20 
afleveringen, krijg je een gratis weekcursus schilderen, beeldhouwen, zingen Le 
Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een driedaagse in Wamel incl. eten en drin-
ken (excl. verblijf). 3e prijs: een grote doos oliepastelkrijt. 
Twee extra spelregels: Per persoon max. 3 (onder-)titels per aflevering. Stuur je toch een 4e 
in, dan moet je een eerdere oplossing annuleren. En bij minder dan 20 deelnemers, nemen 2e 
oplossingen (en evt. de 3e) deel aan de wedstrijd. Staan meer van je oplossingen in de top 15, 
dan krijgt alleen je hoogste de punten.
In deze 15e aflevering een foto van Hubi de Gast uit 2008. Het is dinsdag en we zijn 
in Le Cros. Gerrit houdt een introductie over het werken in inkt. En net op het mo-
ment dat hij wat werk uit kunstboeken laat zien ter inspiratie, begint het te spetteren. 
Stoppen we per direct? Nee hoor, een paraplu brengt redding voor de kunstboeken en 
Gerrit kan zijn verhaal afmaken. Hoe zou jij deze actie willen noemen? Wat zouden de 
dorpelingen uit Le Cros ervan vinden? Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klas-
sement. We hebben nog zes afleveringen te gaan. De race komt in een beslissende fase. Gaat 
het tussen de eerste 3 of komt de 4e er weer bij? Wie van de subtop kan nog opschuiven? 
Wie van de subtoppers wordt 5e? Wie demareert er uit het peleton naar de top 10?
Je kunt nog 90 punten verdienen. Zo kun je in het klassement nog goede zaken doen en een 
kunstzinnige prijs winnen. Speel mee! Oplossingen uiterlijk op 22 juni 2018. 

In het licht van de schaduw...

Oplossingen 2e serie aflevering 14: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  1) Nathalie v Bloemendl 142
  2. (  2) Wouter vd Haak  133
  3. (  3) Constance Boekelman 130
  4. (  4) Heleen van der Spek 111   
  5. (  5) Vera van Meurs   88
  6. (  6) Renate Buitenhuis   86
  7. (  9) Annemarie Augustijn   82
  8. (  7) Maurice Schipper   81
  9. (10) Vincent de Jonge   73
10. (  8) Irene Stuip    71
11. (11) Wim Hart   57
12. (12) Irma van den Velde    53   
13. (13) Carla Dielen   52
14. (14) Jan Rijswijk   49 
15. (15) Marcel Smeeman   45
16. (19) Bep van Rheenen   42
17. (17) Sherry Huykman   41
18. (18) Kees Moerkerk   38 
19. (16) Gerda Vogels   35 
20. (24) Saskia Laan   30
     (20) Caro de Bruijn   30
22. (22) Selma Kamphuis   29 
23. (21) Inge Hoenselaar   27
24. (22) Annette Rooke   26
25. (24) Joke Dooper   22
     (24) Juliette Reitsma   22 
27. (27) Guus Versteegh   19
28. ( - ) Betke Luijbregts   15
29. (28) Connie Stroet   12
30. (29) Arnold Thoben   11
     (29) Lidy Bom   11
32. (31) Ria Daems   10
33. (32) Jeannette Kok     4
34. (33) Gert Komduur     3
35. ( - ) Nicole Penterman     1
     (34) Aernoud Witteveen     1

Nieuwe records aan inzenders en titels
Nathalie houdt nog twee belagers over

De 15 besten van deze aflevering zijn: 
  1. In het licht van de schaduw... Betke Luijbregts 15
  2. Wat een muts! Annemarie Augustijn 14
  3. Camouflage schilderen Constance Boekelman 13 
  4. Alle goeds begint aan de wortels Vincent de Jonge 12
  5. Oplaadpunt voor groene energie Nathalie v. Bloemendaal 11
  6. Zonder donker geen licht Bep van Rheenen 10
  7. En dan nu de schaduw erin zetten. Wouter van den Haak   9 
  8. Groentje Saskia Laan   8  
  9. Koel en Kunst Sherry Huykman   7 
10. Je ziet door de bomen het doek niet meer Renate Buitenhuis   6
11. In heb zo mijn schaduwkanten Kees Moerkerk   5 
12. Beetje Bleu, zo weggedoken onder het Vert Maurice Schipper   4
13. Verdekt opgesteld Selma Kamphuis   3
14. Zonnebril vergeten Vera van Meurs   2
15. Hoe groen wil je het hebben? Nicole Penterman   1

31 deelnemers bezorgden ons 59 titels: in beide gevallen een nieuw 
record! Voor het eerst krijgt meer dan de helft van de deelnemers 
geen punten! Elk voordeel hep se nadeel...
De 4 juryleden hadden er de handen vol aan: zoveel keuzemogelijk-
heden maken het er niet makkelijk op. Maar het schroeft de kwaliteit 
van de top 15 verder omhoog. Dus we zijn er heel blij mee!
De beste oplossing is van Betke Luijbregts, in haar eerste deelname  
ooit. In de eerste titelserie haalden 8 debutanten de hoogste plek. 
In deze serie kwam het nog niet voor. Annemarie is 2e deze keer en 
klimt 2 plekken in het klassement. Constance klamt zich met haar 
3e plek aan bij Nathalie, die opnieuw 11 punten pakt en eerste blijft. 
Wouter houdt de 2e plaats met dank aan twee van zijn oude vrien-
den. Zij houden hem na zijn overlijden in de race met een 7e plek 
in deze aflevering. Naast Annemarie doet in de subtop ook Vincent 
goede zaken.  Hij lijkt mee te gaan doen om de strijd om een plek 

in de top 5. 
Van de oude top 10 haalden alleen 
Heleen en Irene geen punten. Bij 
Heleen is dat de 2e keer op rij. Zij 
is het contact met de top 3 nu even 
kwijt en moet stevig aan de bak om 
er weer bij te komen.
De nummers 11 t/m 16 van het 
klassement haalden geen punten. 
Zo wordt het gat met de top 10 
wel erg groot. Vanuit het achterland 
stomen Bep, Sherry, Kees en Sas-
kia op richting de eerste 15. Ook 
Selma pakt wat punten.
Betke komt nieuw binnen op 28. 
Ook Nicole Penterman pakt haar 
eerste punt en staat op de gedeel-
de 35e plaats.
De strijd bovenin lijkt nu tussen 3 
deelnemers te gaan. Heleen hangt 
tussen top en subtop. Na haar 

strijdt een zestal om de 5e plaats. 
Het peleton vanaf de 11e plek staat 
nog dicht op elkaar. Nog 6 afleve-
ringen. Wie wint de volgende keer?

31 jaar B&V foto’s



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Het podium in Le Phaux

Vr 13.07.18 - La Grange du Phaux
Klein Braziliaans concert o.l.v. Vita en Jaime

Het podium in Bel Any

Den Haag, Gemeentemuseum 
(Stadhouderslaan 41)
Jean Brusselmans
t/m 10 juni di-zo 10-17
www.gemeentemuseum.nl

Het podium in Wamel

Vr 13.08.18 - Bel Any
Concert zanggroep o.l.v. Frohmut Knie

Di  10.07.18 - La Grange du Phaux
Braziliaanse muziek door Vita en Jaime

Vr 20.08.18 - Bel Any
Eindpresentatie theater o.l.v. Sanne Arbouw

Zo 02.09.18 - Protestantse kerk
Klein concert zanggroep o.l.v. Wies Kuyers

Amstelveen, Cobra museum 
(Sandbergplein 1)
Eugene Brands- Van huiska-
mer tot heelal
t/m 20 mei di-zo 11-17
www.cobra-museum.nl

Dordrecht, Dordrechts museum 
(Museumstraat 40) Jongkind en 
vrienden. 
Voorloper van het impressionis-
me en leermeester van Monet. 
Met tevens werk van Pissarro, 
Monet, Daubigny, Harpig-
nies, Courbet, Sisley,  Bou-
din, A. Cals, e.a. 
t/m 27 mei: di-zo 11-17 
www.dordrechtsmuseum.nl

Heerenveen, Museum Belvédère 
(Oranje Nassaulaan 12) 
Giorgio Morandi en Bologna. 
24 febr t/m 10 juni: di-zo 11-17 
www.museumbelvedere.nl

Kampen, Stedelijk Museum 
(Oudestraat 133)
Willem den Ouden De laatste 
grote rivierlandschappen
t/m 1 juli di-za 10-17; zo 13-17
www.stedelijkmuseumkampen.
nl

Zutphen, Museum Henriette Po-
lak (Hof  van Heeckeren, ‘s Gra-
venhof) De portretten van Wil-
lem den Ouden.
t/m 1 juli di-zo 10-17
www.museazutphen.nl

Gent, België, Museum voor 
Schone Kunsten (F. Seribedreef  
1, Citadelpark)
Medardo Rosso Met Rodin de 
wegbereider voor vernieuwing in 
de 20e eeuwse beeldhouwkunst. 
t/m 24 juni di-zo 10-18
www.mskgent.be

Rotterdam, Kunsthal (Museum-
park Westzeedijk 341)
Hyperrealisme - sculptuur
t/m 1 juli di-za 10-17 zo 11-17
www.kunsthal.nl

Den Haag, Gemeentemuseum 
(Stadhouderslaan 41)
Art Nouveau in Nederland
t/m  28 okt di-zo 10-17
www.gemeentemuseum.nl

Leeuwarden, Fries Museum 
(Wilhelminaplein 92)
Escher op reis t/m 28 okt 
en Phantom Limb, Art beyond 
Escher: Tien hedendaagse kun-
stenaars nemen je mee naar een 
wereld waarin niets is wat het 
lijkt. t/m 6 jan 2019 
di-zo 11-17
www.friesmuseum.nl

Agenda   Exposities

Di 17.07.18 - La Grange du Phaux
Trio Barolo

Vr 13.07.18 - La Grange du Phaux
Klein Braziliaans concert o.l.v. Vita en Jaime

Di 31.07.18 - La Grange du Phaux
Alula

Met hun unieke sound tussen jazz, opera en wereldmuziek, nemen de 
muzikanten van Trio Baroloon=s mee op een muzikale reis rond de 
Middellandse Zee.  Je sluit je ogen, je voelt je op reis in een film van 
Fellini, met als enige bagage:  emotie, nederigheid, muzikaliteit en 
vrijgevigheid.
• Rémy POULAKIS : accordéon, chant lyrique 
• Francesco CASTELLANI : trombone, chant 
• Philippe EUVRARD : contrebasse

 De inspiratiebron van deze groep is muziek zonder grenzen. Het 
originele repertoire verwijst zowel naar de Europese jazz en Afrikaanse 
muziek. Muziek van ALULA bestaat uit gevoelige melodieën en luch-
tige improvisaties.  De lieve en majestueuze stem van Swala EMATI 
drijft op betoverende herhalingen.  

• Swala EMATI : zang 
• Christophe  LEHOUCQ : saxop-
hoon, composities • 
Philippe RAZOL : saxophoon 
• Alex STUART : gitaar 
• Gilles SONNOIS : bas 
• Gérald PORTOCALLIS : 
slagwerk



Gerrit Zonnebril
Schakelen

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ is in mineur.

Op 2 april moest ik schakelen tussen twee totaal verschillende feesten. 
Eerst was er Wouter’s laatste verjaardag, daarna een groot feest van mijn 
tante Els en ome Kees voor hun 50 jarig huwelijk.
Wouter was die dag 64 jaar geworden. De zorggroep van 15 dierbaren 
kwam naar het huis van Carla en Wouter om deze allerlaatste verjaardag 
te vieren. Bij binnenkomst was er koffie, thee, taart, cake en Paasbrood. 
Veel van de mensen had ik nog nooit ontmoet, sommigen kende ik een 
beetje. Bij het binnenkomen en kennismaken ging het meestal zo: “Oh, dus 
jij bent Onno!” en “Ah, en jij bent dus die Gerrit!” 
De begroetingen waren meer dan hartelijk en er vloeiden tranen. Ik vond 
het heel bijzonder om onbekende mensen direct te omhelzen, vast te 
houden en elkaar van dichtbij in de ogen te kijken. Vrijwel zonder woorden 
voelde ik me direct heel verbonden.
Carla vertelde hoe Wouter deze verjaardag wilde vieren. Hij had niet meer 
de kracht en energie om langdurig veel mensen om zich heen te hebben. 
Maar hij wilde wel voor beperkte tijd iedereen tegelijkertijd even om zich 
heen hebben. Hij wilde door ons allemaal vastgehouden worden. En hij 
wilde even samen stil zijn en dat we voor hem zouden zingen.
Na de koffie en thee gingen we naar boven. Wouter begroette vanuit zijn 
bed iedereen die in de deuropening verscheen, met één enkel woord en 
met een uitgestoken hand, en meestal volgde er dan een innige omhel-
zing. Ook ik boog me over hem heen. “Hee, Ger!”zei hij toen hij me vast 
pakte.
Iedereen vond een plek rondom zijn bed en zocht met een hand om Wou-
ter vast te houden. Mijn hand vond zijn dijbeen.
Samen waren we even helemaal stil. Alleen hier een zucht en daar een snik. 
Daarna zongen we voor hem. Beneden hadden we overlegd we wat we 
zouden zingen. Ik had voorgesteld: “Lang zal hij leven.” Een grap die Wou-
ter zeker zou waarderen. Maar een ander voorstel werd aangenomen. 
We zongen allemaal op onze eigen manier zijn naam: “Wouter, Wouter, 
Wouter…” Het werd een mooi klanktapijt. Wouter was ontroerd, schoot 
even vol, maar keek daarna weer als een blije jongen de kring rond.
Daarna haalden we de Beatles van stal: “When I get older, losing my hair…. 
Will you still meet me, will you still feed me, when I’m Sixty Four.” Wouter 
sprak nog een paar kalme en diep tevreden zinnen. Vervolgens gingen we 
een voor een weer naar beneden.
Daar waren over en weer veelvuldige knuffels en er vloeiden opnieuw 
tranen. We dronken nog meer koffie en thee om het vocht aan te vullen. 
Vóór het vertrek ging ik Wouter nog even groeten. Ik ging op de rand van 
het bed zitten. We hielden elkaars hand vast en waren samen stil. 
“Fijn dat je er bent, Ger”, zei hij na enige tijd. 
“Ik ben dankbaar dat ik erbij mag zijn”, zei ik.
“Het was heel mooi zo met jullie”, zei hij. 
“Ja, prachtig,” zei ik.
“Weet je Wout”, zei ik, “Ik blijf het zo bijzonder vinden dat je nog altijd 
zo helemaal jezelf bent: je humor, je blijdschap, hoe je contact zoekt met 
de mensen om je heen. Ik vind het ontroerend dat je nog altijd zo innig 
tevreden kunt zijn.” 
“Ach”, zei hij, “met zoveel lieve mensen om me heen is dat helemaal niet 
moeilijk…”
Even later stond ik buiten. De zon scheen. Ik reed naar het grote feest 
en schakelde onderweg een paar tandjes hoger. Rond de honderd men-
sen hadden zich verzameld om Els en Kees in de bloemetjes te zetten. 

Interactie

‘Weet je hoe het komt?’
Vraagt een stemmetje in mijn 
hoofd
‘Wat?’
Vraag ik aan mijzelf.
‘Nou dat’
‘Dat wat?’ 
Ik word nu een beetje geïrriteerd
‘Nou je weet wel.’ 
Ik zucht.     

Waarom snap je het nou niet.
Denk ik bij mijzelf.
‘Ben je nou alweer met jezelf een 
discussie begonnen?’
Mengt zich nog een derde stem in 
de dialoog
‘Hou je er buiten!’
Roepen ze in koor.
‘Oke ik ga al.’

Iedereen gunde het hen zeer. Het 
feestvierende paar had moeilijke 
jaren achter de rug met stevige ge-
zondheidsklachten. Maar ze waren 
inmiddels weer in beter vaarwater 
beland. 
Aan het eind van het feest vorm-
den alle gasten een dubbele kring 
rondom Els en Kees. Iedereen zong 
uit volle borst mee met: “You’ll ne-
ver walk alone...”
Het lukte me nauwelijks om mee 
te zingen. Mijn gedachten dwaalden 
af naar de kring rondom Wouter’s 
bed.
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