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Le Phaux en Bel Any houden elkaar in evenwicht 
Inschrijvingen Frankrijk volgens 10jaargemiddelde

Bleu et Vert zomerprogramma 2019
                 
Cursussen in Nederland
  
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:   27 apr -   3 mei* 

De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken (teken-schilderen):    4 mei - 10 mei* 
    11 mei - 17 mei*

Driedaagse in Wamel: 
Zingen:  Wies Kuyers   4 okt - 6 okt 

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

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Atelierweek: Gerrit van Meurs 13 juli - 20 juli
Verwenweek: Gerrit van Meurs 13 juli - 20 juli

Beeldhouwen: Henk de Jong    20 juli - 27 juli
 Henk de Jong  27 juli -   3 aug
 Henk de Jong   3 aug - 10 aug

Tekenen/ schilderen:              20 juli - 27 juli
                27 juli -   3 aug 
      3 aug - 10 aug

Cursusweken in Bel Any,  Fr. Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie     18 aug - 24 aug 

Theater:  Sanne Arbouw 25 aug - 31 aug
 

Tekenen/ schilderen:              18 aug - 24 aug
         25 aug - 31 aug*
 * = bijna volgeboekt

ING rekening opgeheven

B&V nu op ASN
Zelfstandig werken met Gerrit als beeldend coach
Atelierweken voor gevorderden in Drenthe en Le Phaux

Onze creatieve zomerweken in Le Phaux en 
Bel Any lopen volgens het gemiddelde. 2019 
bevindt zich midden in het peleton van de af-
gelopen tien jaar. 
De aanmeldingen zijn vooralsnog gelijk verdeeld 
over de Ardennen en de Auvergne. Nu de lente is 
aangebroken, verwachten we dat meer mensen plan-
nen gaan maken voor hun zomervakantie. Vooral 
liefhebbers van Bel Any moeten niet al te lang meer 
wachten. Zo is de schilderweek 25- 31 augustus 
vrijwel volgeboekt. De huisjes en de éénpersoons-
kamers zijn in beide weken allemaal al volgeboekt. 

Er zijn nog wel tweepersoonska-
mers of je kun een bed boeken 
op een gedeelde kamer. Het veld 
biedt nog ruimte aan mensen met 
een tent of camper.
In Le Phaux is het huisje al 2 van 
de 4 weken geboekt. Het is nog 
beschikbaar in de Atelier-, Ver-
wenweek en in de week 3- 10 au-
gustus. In elke week zijn hier nog 
wel privékamers beschikbaar.
Frankrijk en B&V: Prima combi!

Voor het eerst organiseert Bleu et Vert een ate-
lierweek voor gevorderden in Le Phaux. Al vele 
jaren houden we atelierweken in de Blauwe Bok 
in Drenthe. De weken daar zijn zeer succesvol.
In Le Phaux combineren we de Atelierweek met de 
Verwenweek. Tijdens de Atelierweek werk je in het 
dorp of bij de beeldhouwschuur naar een eigen thema. 
Gerrit loopt tijdens de ochtenden twee keer een rond-
je om je desgewenst te coachen bij je vorderingen.
De Verwengroep houdt bovenal een rustige 
week met lezen, luieren, zwemmen en wande-
len. Elke middag organiseert Gerrit een activiteit 
van 1-2 uur voor deze groep. Zo is er dan toch 
ook enige actie en creativiteit in de Verwengroep.  
Aan het eind van de middag houden we een bespreking 
van het werk van de Ateliergroep.
De Verwen- Atelierweek is van 13- 20 juli. Er zijn al een 
aantal inschrijvingen binnen, maar er is nog plek.

Zoals in onze vorige nieuws-
brief reeds aangekondigd is de 
bankrekening van Bleu et Vert 
nu gewijzigd. De ING rekening 
is opgeheven en de nieuwe 
ASN rekening is inmiddels ac-
tief. Je kunt al je betalingen nu 
overmaken naar 
NL57 ASNB 0781 2532 68 tnv 
G.J.H. van Meurs/ Bleu et Vert.
Met de overstap steunen we  
een bank die zich richt op 
maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam ondernemen. 
Vooral de exhorbitante sala-
risverhogingen aan de top van 
het ING concern en diverse 
witwasaffaires hebben ons 
doen inzien dat we niet langer 
thuis horen bij de ING.

De Atelierweken in groepaccomodatie de Blau-
we Bok in Drenthe zijn een begrip geworden 
bij Bleu et Vert. Dit jaar organiseren we er op-
nieuw 2 in ons 7e Drenthejaar na 7 jaren een 
Atelierweek in Fosse, Belgische Ardennen. 
De Blauwe Bok biedt een authentieke sfeer en veel 
luxe. De bedden zijn gedekt en er liggen handdoeken 
en washandjes klaar. Er zijn geen privékamers, maar 
elke slaapkamer heeft eigen sanitair en is heel ruim. Er 
is ook een hotel in het dorp.
Deelnemers aan de Atelierweken 
delen inspiratie en ervaringen. We 
praten over het werk, over de 
vorm en de inhoud, over de logica 
van de keuzes die je maakt, over de 
moeilijkheden die je tegenkomt.
In de week 4- 10 mei zijn er nog 
een paar plaatsen beschikbaar. 



Dit seizoen organiseert B&V 
voor het 10e jaar zangcursus-
sen. Voor het 9e jaar is Froh-
mut een van de zangdocen-
ten: Na 6 jaar Le Phaux nu 
voor de 3e keer in Bel Any.
Frohmut leidt de zangweek met 
rustige zorgvuldigheid en stelt 
mensen op hun gemak. Naast het 
samen zingen van wereldmuziek 
heeft ze aandacht voor de indivi-
duele stem. Door soms een per-
soonlijke sessie te houden, geeft 

Frohmut met een zanggroep in de tuin van Bel Any.

Frohmut een deelnemer de ge-
legenheid zijn/ haar stem of ma-
nier van zingen op een specifiek 
gebied te verbeteren.
Op een van de dagen gaat de 
zanggroep naar een kerkje in de 
omgeving om daar te zingen. De 
speciale sfeer en de akoestiek 
maakt dit tot een van de hoogte-
punten van de zangweek. 
We sluiten de cursus af met een 
klein concertje voor de schilders 
en belangstellenden uit de buurt.

Dit jaar het 10e seizoen met zingen van wereldmuziek bij Bleu et Vert

Wies dirigeert bij het zingen in de Wamelse uiterwaarden.

Frohmut geeft zangweek op Bel Any Wies geeft haar laatste 3dgse in Wamel

In oktober zal Wies voor de 
laatste keer voor Bleu et Vert 
een stem- en zangcursus ge-
ven. Met haar wervelende en-
thousiasme en inprovisatiever-
mogen is elke driedaagse weer 
een klein avontuur. 
Vertrouwend op haar ruime er-
varing weet Wies steeds de juiste 
snaar te raken om mensen uit te 
dagen en over hun drempels te 
helpen.
Tijdens de driedaagse genieten de 
deelnemers van samen wereld-

muziek zingen. Maar er zijn ook 
stemoefeningen en voor wie dat 
wil improvisaties. Als het weer het 
toelaat, zingen we ook af en toe in 
de uiterwaarden. Op een van de 
avonden houden we een Sing Along 
waar iedereen een zelfgekozen lied 
kan zingen: solo, met iemand samen 
of met de hele groep. We sluiten de 
driedaagse af met een klein con-
certje in het kerkje van Wamel.
De driedaagse is van 4-6 oktober. 
Kom nog eenmaal genieten van de 
kwaliteiten van deze B&V zangjuf!

Speelse oefening in de workshop voor de schilders en de theatermensen.

Landgoed Bel Any de ideale plek voor theaterweek: veel ruimte en rekwisieten 
Genieten van een speelse, avontuurlijke week in Noord Frankrijk

In augustus verzorgen we op landgoed Bel Any de 4e editie van 
de Bleu et Vert theaterweek. Na twee jaren in Le Phaux is de 
theaterweek nu voor de tweede maal in Any Martin Rieux in 
Noord Frankrijk.
De theaterweken staan onder leiding van Sanne Arbouw. Sanne studeerde 
af aan de theaterdocentenopleiding van Artez in Arnhem. Ze organiseert 
de theaterweek tot in perfectie en gaat ongedwongen om met de deel-
nemers. Het geeft een groot gevoel van vrijheid waarin de creativiteit 
maximaal tot recht kan komen. Sanne kent tal van speelse oefeningen om 
de cursisten los te maken en vertrouwen te geven. Haar enthousiasme en 
energie geven de deelnemers vaak de vleugels die ze nodig hebben om 
boven zichzelf uit te kunnen stijgen.
Het landgoed is bij uitstek geschikt voor een theaterweek. Het telt in 
totaal zes hectare parktuin met oude bomen, enkele houten gîtes en een 
kleine vijver. Overal op het terrein zijn speciale plekjes waar je met je fan-
tasie heerlijk kunt improviseren. Zelfs de antieke wijnkelder kan worden 
ingezet als lokatie.
Bel Any bezit bovendien een uitgebreide rommelzolder met een keur aan 

meubels, gereedschappen en huishoudelijke voorwerpen. De theatergroep 
mag ze vrijuit gebruiken als decorstukken of rekwisieten. Zo deed de thea-
tergroep van 2018 in hun eindpresentatie een korte scene met een zestal 
antieke stofzuigers. Een oude scooter, een zinken teil en een bladblazer 
deden eveneens een hilarische duit in het zakje.  
Het contact in de theatergroep is altijd vrij hecht, mede door de verbin-
dende kwaliteiten van Sanne. De sfeer is ongedwongen. Mensen hebben 
veel plezier met elkaar en genieten met volle teugen van het theaterspel. 
Op een van de middagen geeft Sanne een korte workshop aan de hele 
groep: de schilders en de theatermensen. Het biedt de schilders de kans 
om kennis te maken met Sanne en haar speelse theateroefeningen.
We sluiten de week af met een Tour de Theatre over het terrein van Bel 
Any. Sanne neemt het publiek van schilders en belangstellenden uit de 
omgeving mee in ronde over het terrein. Op allerlei plekken zijn er dan 
kleine acts te zien die samen een rode draad vormen. 
De theaterweek is van 25 tot 31 augustus. Er zijn al wat inschrijvingen, 
maar er is nog voldoende plek om je in te schrijven. 
Kom je ook lekker buiten spelen op landgoed Bel Any?

Sanne geniet van het spel van de deelnemers aan de theaterweek 2018.



Vooralsnog gerechten van Susan en Gerrit; recepten van Jurjen e.a. volgen later
Haal de smaak van B&V naar je eigen keuken vanuit www.bleuetvert.com
Afgelopen week hebben we 
opnieuw een hoofdstuk toe-
gevoegd aan de Bleu et Vert 
website. Met een recepten-
blog over de B&V keuken 
komt een langgekoesterde 
wens in vervulling.
Vooralsnog vind je zo’n 15 re-
cepten op de website. Ze zijn uit 
de beginjaren. We werken van 
de oudste recepten toe naar de 
nieuwere. De laatst geplaatste 
recepten komen zo bovenaan te 
staan.

Je vindt rechtsboven een rijtje 
tags over de aard van de gerech-
ten: voor-, hoofd-, na-, of bijge-
rechten, salades of soepen. Ook 
zijn er tags over vlees-, vis en ve-
getarische gerechten en over de 
desbetreffende kok. Een aparte 
rubriek vormt nog: “Koken voor 
grote groepen”. Met een klik op 
een van de Tags selecteer je bij 
voorbeeld alle vegetarische ge-
rechten, alle nagerechten of alle 
gerechten van Susan.
Elke foto is aanklikbaar. De klik le-

l’Amour au Phaux
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 tot nu toe acht verhalen. Dank aan de inzenders! 
In deze nieuwsbrief  opnieuw geen aflevering, maar we hopen nog steeds 
op meer bijdragen. We kennen nog meer liefdes die in Le Phaux tot stand 
zijn gekomen. En we willen graag nog meer verhalen over de romantiek 
in dat dorpje waar zovele Nederlanders hun vakantie vierden. Over de 
weergaloze sterrennachten, over het ruisen van de beek bij de beeldhouw-
schuur, over de zachte schaduw van de walnotenboom, etc.

Elke pagina bevat 9 recepten; je kunt beneden doorklikken naar volgen-
de pagina’s. Rechtsboven staan tags om een selectie te kunnen maken.

vert de pagina met het recept op.
Voorlopig staan er alleen recep-
ten op van Susan en Gerrit. Op 
korte termijn zullen we ook kok 
Jasmijn toevoegen. Later hopen 
we nog recepten van Jurjen en 
mogelijk ook andere Bleu et Vert 
koks gaan plaatsen.
De meeste Bleu et Vert koks ko-
ken à l’improviste. Ze volgen zelf 
niet klakkeloos een recept, maar 
improviseren en experimenteren. 
Proevend, ruikend en kijkend ont-
staan de maaltijden al doende. 

De belangrijkste tip van onze 
koks is dan ook: Durf te experi-
menteren, ruik en proef en veran-
der als het resultaat je (nog) niet 
bevalt. Het maakt tevens duidelijk 
waarom een Bleu et Vert recep-
tenboek er nog altijd niet van is 
gekomen. Maar met dit blog kom 
je een heel eind. 
We zijn benieuwd naar jullie er-
varingen n.a.v. de recepten. Stuur 
ons een mailtje met je reactie. We 
wensen jullie veel plezier in de 
keuken en natuurlijk: Bon apetit!

Nog een laatste plek beschikbaar..., voor wie?
25e Bleu et Vert Wad’nweek giet oan!

De 25e Bleu et Vert Wad’nweek giet oan! Er staan nu al elf 
mensen ingeschreven In 2014 hadden we voor het laatst een 
Wad’nweek met zoveel belangstelling. 
Al met al kan er nog één deelnemer bij en dan is de boot vol. 
Schipper Jan en maat Sylke zijn verantwoordelijk voor het besturen 
van het schip. Ze vinden het leuk mensen iets te leren. Jan geeft het 
roer makkelijk uit handen als de omstandigheden dat toelaten. 
Susan en Jasmijn verzorgen de week op culinair gebied. Ze houden zo 
veel mogelijk rekening met diëten. Onze dochter Marthe gaat mee en 
verheugt zich op deze ook voor haar altijd weer avontuurlijke week.
Tot slot ben ik zelf van de partij om les te geven. Ik blijf genieten van 
het enthousiast maken van mensen om te tekenen en schilderen. De 
Wad’nweek is een van mijn favoriete weken van het seizoen.

Gien Oosterwijk overleden

Eind vorig jaar ontvingen we het verdrietige nieuws dat Gien Oosterwijk 
is overleden. Gien was een trouwe klant van Bleu et Vert van 2006 tot 
en met 2012. Al die jaren kwam ze naar Le Phaux, zes jaar om te beeld-
houwen en het laatste jaar om te schilderen. Ze hoorde destijds bij de 
trouwste 100 deelnemers van Bleu et Vert.
We hebben Gien leren kennen als een liefdevol en zachtaardig mens. Ze 
stond positief in het leven en was ondernemend. Als bijna 80- jarige liep 
ze nog stevige wandelingen met haar rugzakje om. Toen het reizen haar te 
zwaar werd, schreef ze ons een uitgebreide brief over het stoppen met 
de vakanties bij Bleu et Vert. Het was tekenend voor haar zorgvuldigheid. 
Gien is overleden aan kanker zes weken na het eerste huisartsbezoek. Ze 
is 86 jaar geworden. De wereld heeft er een mooi mens mee verloren.
Ook haar partner Rien van der Steen deed vaker mee aan een Bleu et Vert 
week. We wensen hem heel veel sterkte met dit verlies.



Aqua 19001 (Denkend aan Holland), grafietstift op papier, 47 x 100 cm, 2019

Denkend aan Holland 

Denkend aan Holland 
zie ik breede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan, 
rijen ondenkbaar 
ijle populieren 
als hooge pluimen 
aan den einder staan; 
en in de geweldige 
ruimte verzonken 
de boerderijen 
verspreid door het land, 
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 
in een grootsch verband. 
de lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 
in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord, 
en in alle gewesten 
wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen 
gevreesd en gehoord. 

Hendrik Marsman

Grote tekeningen met grafietstift
Gerrit maakt nieuwe Waterwerken

Aqua 19002, grafietstift op papier, 47 x 100 cm, 2019

Denkend aan Holland 

Denkend aan Holland
zie ik brede penselen 
traag over oneindig 
witte vellen gaan,
rijen ondenkbaar 
ijle lijnen
als tere kiemen
op het papier ontstaan;
en in de geweldige 
ruimte verzonken
de vlekken verf
verspreid tot aan de rand,
herhalingen, ritmes,
het licht en donker,
kleuren en vormen
in een groots verband.
het licht reflecteert
en het wit volgt het zwart met
de sterke contrasten
in eenzelfde stramien
en in ieders verbeelding
wordt de aard van het water
het oneindig bewegen
gevoeld en gezien.

Gerrit Meursman.

Denkend aan Holland
Gedicht getekend
Het gedicht Denkend aan Holland 
van Hendrik Marsman is een van de 
bekendste gedichten uit de Neder-
landse literatuur over het Neder-
landse landschap. Omdat water een 
belangrijke rol speelt in dat gedicht 
voel ik me ermee verwant. 
Door de jaren heen maakte ik twee 
varianten op dat gedicht. Het ene 
gaat over tekenen en schilderen. 
Het andere gaat over de Wad-
denzee en is geïnspireerd door de 
Wad’nweken die Bleu et Vert al 24 
jaar organiseert met de Vlieter. 
Je ziet hier de drie gedichten naast 
elkaar staan. Links de originele ver-
sie van Hendrik Marsman. In het 
midden de variant over tekenen 
en schilderen die te zien is in Aqua 
19001 en hieronder de Wadden-
versie.

Denkend aan Holland 

Denkend aan Holland 
zie ik weergaloze Wadden 
zich voor de boeg 
uitstrekken, 
rijen duinen 
ondenkbaar laag 
als nietige hobbels 
aan den einder liggen; 
en in de geweldige 
ruimte verzonken 
de witte zeilen 
glijdend over het vlakke water.
Zeehonden zonnen behaagziek 
op drooggevallen platen 
en meeuwen ketsen 
gekscherend 
over het opspattend schuim.
de lucht hangt hier laag 
en nergens elders 
strooit de zon 
zo uitbundig stralend 
met zijn warme lentelicht.
nergens elders is nietigheid 
voelbaarder dan hier, 
onder de gewelfde uitspanning 
van miljoenen sterren 
waar zwierig 
zwaaiende vuurtorens 
de gitzwarte nacht bakenen. 
en in alle verre uithoeken 
wordt de ritmisch fluisterende 
stem van het water 
eeuwig gehoord.

Gerrit Meursman

Jaren geleden al maakte ik een 
computertekening van het origi-
nele gedicht Denkend aan Holland. 
De teken en schildervariant is nu 
ook in een beeld gevat. Deze heb 
ik op groot formaat getekend met 
grafietstift. Door te variëren met de 
lettergrootte, -dikte en afstand sug-
gereer ik diepte in het werk. Ik heb 
gebruik gemaakt van de Fibonacci 
cijferreeks: 1,1,2,3,5,8,13,21,etc.

Deze maand heeft Gerrit twee 
grote tekeningen gemaakt met 
grafietstift. Het zijn de eerste 
Waterwerken in grafietstift.
Aqua 19001 toont een handge-
schreven tekst in perspectief. Het 
gaat om een eigen bewerking van 
het gedicht Denkend aan Holland 
van Hendrik Marsman. Je leest er 
meer over in de rechterkolom van 
deze pagina.
Aqua 19002 is een geheel met gra-
fietstift zwart gemaakt vlak. In deze 
tekening wilde Gerrit onderzoeken 
hoe hij met minimale middelen in 
een geheel zwart vlak toch nog 
diepte en dynamiek kan laten zien. 
Door van achter naar voor de be-
weging met de grafietstift van heel 
klein naar steeds groter te maken, 
ontstaat er toch een suggestie van 
diepte.
Beide tekeningen hangen nu ingelijst 
aan de muur in Wamel, maar ze zijn 
ook te koop. Bij de eerstvolgende 
expositie zijn ze te zien. Je leest het 
in de nieuwsbrieven.



Bel Any nu ook in tekst en foto’s aanwezig
Bleu et Vert lanceert nieuwe raapfolder Maar liefst 5000 folders heb-

ben we onlangs laten druk-
ken. We hopen er weer veel 
nieuwe mensen mee te inte-
resseren voor onze creatieve 
vakanties. De vorige raapfol-
der is ook in 5000 exempla-
ren in een paar jaar geheel 
opgedeeld.
Wie van jullie helpt ons deze 
folders uit te delen? Je kunt een 
stapeltje neerleggen in een crea-
tief centrum of buurthuis, in een 
bibliotheek, wachtkamer, café of 
eethuisje. Mail het ons en wij stu-
ren een stapeltje. 
We kunnen je ook de digitale va-
riant mailen. We horen het graag 
van je als je dat wilt!
Je kunt ze rond delen aan men-
sen uit je kring. 
Als het je lukt om drie nieuwe 
mensen naar Bleu et Vert te 
krijgen, ontvang je van Gerrit 
een (voorraad-) foto op dibond 
(40 x 60 cm). Voor tien nieuwe 
mensen geven we je een gratis 
cursusweek. Bekijk alle voor-
waarden en mogelijkheden op 
www.bleuetvert.com/bleu-et-
vert/wordt-ambassadeur.

De Bleu et Vert keuken
Preitaart
Tekst en recept: Jasmijn van Meurs 

Papier of digitaal
Wie helpt ons delen?

Stapels en stapels nieuwe raapfolders bij Bleu et Vert wachten op verspreiding.

Bleu et Vert heeft dit voorjaar een nieuwe raapfolder gelanceerd. Voor het eerst is er nu ook ruim-
te voor de cursussen op Bel Any. De folder is ingedeeld in drie stukken: Links staan acht foto’s over 
de zomerweken schilderen, beeldhouwen in Le Phaux. Rechts staan acht foto’s over de creatieve 
weken schilderen, theater en zingen op Bel Any. In het midden staan onder een brede foto met de 
naam nog zes foto’s over de Wad’nweek op de Vlieter. Aan de achterzijde staat nog wat informatie 
in teksten over de diverse plaatsen waar we cursussen organiseren.

In mijn tussenjaar heeft mijn moeder mij opgeleid om als kok voor Bleu 
et Vert te werken. Ik heb toen ook twee weken in Drenthe gekookt. Met 
mijn rijbewijs een week op zak en mijn kort geschoren haar, scheurde ik in 
onze blauwe bus door het Drentse landschap. Ik voelde mij onschendbaar, 
jong en oneindig. Inmiddels doe ik al bijna twee jaar een theater opleiding 
in Arnhem. Zo nu en dan als ik vrij heb tijdens de retourdagen in Wamel, 
glip ik weg uit mijn dagelijkse theaterleven om te koken voor de cursisten. 
En als ik tegen de onzekere toekomst van een kunstenaar op zie, zeg ik 
tegen mezelf; ik kan altijd nog kok worden voor Bleu et Vert. Mijn moeder 
knikt dan bemoedigend en mijn vader kijkt even sceptisch op. “Je bent al-
tijd welkom dat weet je, maar dat kan je altijd nog doen. Nu moet je eerst 
hier helemaal voor gaan, anders krijg je later spijt.” Hij heeft gelijk. Ik zou 
op dit moment niets anders willen doen dan bezig zijn met theater. Voor 

nu neem ik er genoegen mee mijn studentenvrienden te voorzien van 
warme maaltijden en zo nu en dan een dagje koken voor Bleu et Vert.
Van 13- 20  juli ga ik in Le Phaux koken tijdens de Atelier- Verwenweek.

Voor 4 personen

Ingrediënten: 
- 3 grote of 4 kleine preien 
- 2 uien
- blikje of verse ananas
- blauwe kaas naar smaak
- geraspte kaas
- bladerdeeg
- bakje crème fraiche 
- 3 á 4 eieren

1. Je begint met de prei schoonmaken en snijden in ringetjes van ongeveer 
een halve centimeter. Het groene uiteinde van de prei kan je prima eten, 
bak die wel nog even apart met de gesneden ui zodat alles goed tegelijk 
gaar wordt. 
2. Je vet een ovenschaal in met boter of olie. En je verwarmt de oven voor 
op 250 graden.
3. Doe de gesneden prei en ui in de ingevette ovenschaal en voeg eventu-
eel wat peper toe voor de smaak. 
4. Klop de eieren los en voeg de crème fraiche toe. Meng dit en verdeel 
het over de ovenschaal. 
5. Vervolgens kan je de blauwe kaas, geraspte kaas en ananas er overheen 
strooien. Je kan er ook voor kiezen om het geheel nog door elkaar te 
scheppen, dan zit het iets meer gemengd. 
6. Als laatste leg je de bladerdeeg bovenop. Je kan dit versieren met een 
patroontje om het er nog feestelijker uit te laten zien (zie kleine foto). 
7. Zet de ovenschaal in de oven voor ongeveer drie kwartier of totdat de 
bovenkant goudbruin is.

Eet smakelijk! Liefs, Jasmijn



De Meursman collectie
foto: Gerrit van Meurs

Fototitelspaarprijsvraag 2e serie afl. 20

Verzin een (onder-)titel...
We spelen een estafettewedstrijd met 3 fraaie prijzen als inzet. 
Bedenk een goede naam voor de foto. Criteria: Een (onder-) titel 
moet toepasselijk zijn en niet onnodig lang. Originaliteit is het 
belangrijkste criterium.  Per persoon max. 3 (onder-)titels.
We geven de origineelste oplossingen waardepunten. Als je de meeste pun-
ten verzamelt in 20 afleveringen, krijg je een gratis weekcursus schilderen 
of beeldhouwen in Le Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een driedaagse 
in Wamel incl. eten en drinken (excl. verblijf). 3e prijs: een doos oliepas-
telkrijt of een kunstfoto op dibond van een oudere serie van Gerrit. 

In de laatste aflevering een foto uit 1989. Je ziet altij veel mensen 
wandelen met hun hond. Sommige mensen wandelen met hun kat. 
Maar de boer uit Le Cros loopt met een jonge gans... Huh? 
De schilders reageren heel verschillend. De meesten werken onver-
stoorbaar door. De vrouw links kijkt even opzij. Maar de man in het 
gele shirt heeft net als ik een foto gemaakt. Hoe zou je dit uitstapje 
kunnen noemen? Of het contrast met de schilderende Hollanders?

Verzin een (onder-)titel en pak kostbare punten voor je klassement. Dit is 
de laatste kans om nog op te schuiven in de rangorde. Zo win je wellicht 
een kunstzinnige prijs of een troostprijs. Al is het maar de eer om zo hoog 
mogelijk te eindigen. Speel mee! Oplossingen uiterlijk op 20 mei 2019.  
Goed nieuws is dat we daarna een 3e serie starten onder het mom: 
Nieuwe kansen, nieuwe prijzen!

Als ik klaar ben, rij ik meteen naar huis

Oplossingen 2e serie aflevering 19: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  1) Constance Boekelman 189 
  2. (  3) Wouter van den Haak 188
  3. (  2) Nathalie v Bloemendl 186
  4. (  4) Heleen van der Spek 140
  5. (  5) Vera van Meurs 138 
  6. (  7) Vincent de Jonge 122
  7. (  6) Maurice Schipper 116   
  8. (  8) Annemarie Augustijn 111  
  9. (  9) Irene Stuip  106
10. (10) Renate Buitenhuis 103  
11. (11) Wim Hart   76
12. (12) Gerda Vogels   62
13. (17) Kees Moerkerk   59
     (13) Jan Rijswijk   59
15. (14) Bep van Rheenen   53
     (14) Marcel Smeeman   53
     (14) Irma van den Velde    53   
18. (17) Carla Dielen   52
19. (25) Inge Hoenselaar   42
20. (19) Sherry Huykman   41
21. (20) Annette Rooke   39
22. (21) Saskia Laan   34 
23. (23) Selma Kamphuis   33 
24. (22) Caro de Bruijn   30
25. (24) Juliette Reitsma   28
26. (26) Joke Dooper   22
27. (34) Irma Krabbendam   21
28. (27) Guus Versteegh   20
29. (28) Ria Daems   18
30. (29) Frank Arbouw   15
     (29) Betke Luijbregts   15
32. ( - ) Bart Mulckhuijse   12
     (31) Connie Stroet   12
34. (32) Arnold Thoben   11
     (32) Lidy Bom   11
36. (34) Camiela Warringa     8
37. (36) Trees Versteegen     4
     (36) Jeannette Kok     4
39. (38) Gert Komduur     3
40. (39) Riet Zwinkels     2
41. (40) Nicole Penterman     1
     (40) Aernoud Witteveen     1
     (40) Cocky Blom     1

Top 3 staat nog altijd dicht op elkaar
Spanning blijft tot de laatste foto

De 15 besten van deze aflevering zijn:
 
  1. Als ik klaar ben, rij ik meteen naar huis Inge Hoenselaar 15
  2. Autowerkplaats Vincent de Jonge 14
  3. Kom van dat dak af! Wouter van den Haak 13 
  4. Ik ben niet voor één gat te vangen Irma Krabbendam 12
  5. Ca me peut corroder au derrière Bart Mulckhuijse  11
  6. Ik wacht al jaren op inspiratie Constance Boekelman  10
  7. Ik hoop dat de wegenwacht nog even weg blijft  Vera van Meurs   9 
  8. Roestplekje Nathalie v. Bloemendaal   8  
  9. En dat zonder mijn fiat! Kees Moerkerk   7 
10. Op mijn dauphine aubergine zit ik hier 
                        als kroonprins van Frankrijk Maurice Schipper   6
11. Altijd al een auto willen be’zitten’ Annemarie Augustijn   5 
12. Creatief met roest Selma Kamphuis   4
13. Pentekenparkeren Heleen van der Spek   3
14. Oud, verwaarloosd, maar gelukkig niet dakloos,
         deze zetel van de muze der schilderkunst Irene Stuip   2
15. Schildersezel op wielen Saskia Laan   1

We ontvingen 48 oplossingen van 24 deelne-
mers. Volgens de jury kwam de beste titel van 
Inge. Ze stijgt van 25 naar 19. Vincent pakt de 
2e plaats deze keer en schuift van 7 naar 6. 
De vrienden van Wouter pakken de 3e plek 
ditmaal en wisselen in het klassement van 
plaats met Nathalie. Zij is 8e deze keer en le-
vert 2 punten in op de nummer 1 positie.
Constance verdedigt de 1e plaats in het klas-
sement met de 6e plek. De verschillen zijn nog 
altijd heel klein. De laatste foto wordt alles be-
slissend in de top van het klassement. 
De 4e positie is voor Irma. Zij gaat van 34 naar 
27. Nieuw in het klassement op nr 32 is Bart 
met zijn 5e plek. Dat smaakt naar méér!
Vera komt weer wat dichter bij Heleen. De 4e 
plaats zal ook pas in de laatste aflevering tus-
sen hen worden beslist.
De nummers 6 t/m 10 kunnen nog wisselen 
van plaats. Maurice, Annemarie en Irene pak-

ten weer kostbare punten. In de 
top 10 bleef alleen Renate zonder 
deze keer. Maar haar 10e plaats 
komt niet meer in gevaar.
Wim is vrijwel zeker van plek 11 
tenzij Gerda de laatste aflevering 
wint en hij geen punten pakt.
In de rest van het veld kan er nog 
van alles verschuiven. Gaan Inge, 
Irma en nieuwkomer Bart verder 
omhoog nu ze zo in vorm zijn?
Heleen en Vera zijn al zeker van de 
troostprijzen. Maar wie eindigt als 
4e en wie wordt 5e?
En de belangrijkste vraag: Wie wint 
deze 2e serie van de fototitelwed-
strijd? Weten de vrienden van Wou-
ter hun overleden vriend postuum 
te eren met de bovenste plek? 
Wordt het toch Nathalie die ook al 
zo vaak bovenaan stond deze serie? 
Of slaagt Constance er opnieuw in 
na haar winst in de eerste serie?
De jury is razend nieuwsgierig!

32 jaar B&V foto’s

Laatste aflevering!



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Op 31 juli spelen Frankrijk en Ne-
derland opnieuw voor de lol hun 
jaarlijkse voetbalwedstrijd. Man-
nen en vrouwen spelen ieder hun 
eigen partijtje. Aansluitend heb-
ben we een gezellig feestje met de 
Fransen en een heerlijk buffet. 
Wil je ook eens in oranje?

Dordrecht, Dordrechts Museum  
(Museumstraat 40)
Otto Dicke, tekenaar 1918-1984
9 dec t/m 26 mei di-zo 11-17
www.dordrechtsmuseum.nl

Agenda   Exposities

Zwolle, Museum de Fundatie 
(Blijmarkt 20)
Vrijheid, de 50 kernkunstwerken 
van Nederlandse hedendaagse 
kunst sinds 1968 met Bas Jan Ad-
ler, Erik Andriesse, Armando, 
Tjebbe Beekman, Rene Dani-
els, Jan Dibbets, Marlene Du-
mas, Ger van Elk, Daan van 
Golden, Atelier van Lieshout, 
Mark Manders, Marc Mulders, 
Maria Roosen, Rob Scholte, 
Fiona Tan, Moniek Toebosch, 
Emo Verkerk, Henk Visch, Ca-
rel Visser, Marijke van War-
merdam, Robert Zandvliet e.a.
t/m 12 mei di-zo 11-17
www.museumdefundatie.nl

Rotterdam, Museum Boijmans v. 
Beuningen (Museumpark 18-20)
Nederland- Bauhaus, pioniers 
van een  nieuwe wereld met Wal-
ter Gropius, Wassily Kandins-
ky, Theo van Doesburg, Piet 
Mondriaan, Lyonel Feininger, 
Paul Klee, Gerrit Rietveld, e.a.
9 febr t/m 26 mei di-zo 11-17
www.boijmans.nl

Den Haag, GemeenteMuseum en 
Fotomuseum (Stadhouderslaan 
41 en 43) Dubbeltentoonstelliung 
van Nederlands bekendste foto-
graaf  Erwin Olaf
16 febr t/m 12 mei 
Gemeentemuseum di-zo 10-17
Fotomuseum di-zo 11-18
www.gemeentemuseum.nl
www.fotomuseumdenhaag.nl

Heerenveen, Museum Belvedere 
(Oranje Nassaulaan 12)
Frysk - 100 jaar Friese schilder-
kunst met Gerrit Benner, Jen-
tsje Popma, Jopie Huisman, 
Robert Zandvliet, Tames Oud, 
Krin Rintsema e.v.a.
t/m 14 apr di-zo 11-17
www.museumbelvedere.nl

Woensdag 31 juli: Frankrijk- Nederland
Interland voetbal voor de lol in Le Phaux

Sport

Het podium in Le Phaux
Di  23.07.19 - La Grange du Phaux
Joël Forrester quintet

Di 06.08.19 - La Grange du Phaux
Quartet Malinga

Het quartet Malinga combineert 
Spaanse flamencomuziek met Vene-
zolaanse pasillos en muziek uit het 
Midden-Oosten. De Latijns-Oos-
terse klanken kruisen elkaar met 
harmonieën. De Latijns-Amerikaan-
se explosieve ritmes mengen sub-
tiel met de zoete melodieën. Het 
repertoire combineert originele 
composities en vrijelijk geïnterpre-
teerde arrangementen van traditi-
onele stukken, waarbij improvisatie 

Joël Forrester is een Amerikaanse 
jazzpianist die eigen muziek com-
poneert in de traditie van Thelo-
nious Monk. Joël is een veelzijdige 
en virtuoze jazzpianist en een pro-
ductieve componist. Hij schreef al 
meer dan 1600 jazznummers. 
Hij trad op in een grote diversiteit 
aan settings, van grote ensembles 
tot een duet-setting met een tap-
danser.

Elke compositie draagt de stempel 
van deze meest individuele kunste-
naar. Zijn muziek is in de traditie van 
jazzmuziek en altijd melodisch en 
origineel. Hij heeft een eigen quin-
tet in New York en een in Frankrijk. 
Tijdens deze tournee door Frank-
rijk doet hij ook Le Phaux aan. 
Zie tevens een concert op You-
Tube: https://www.youtube.com/
watch?v=wVtZuo_FkQc

een belangrijke plaats inneemt. De 
composities lijken afkomstig te zijn 
uit een denkbeeldig land, tussen 
Andalusië, Turkije en Venezuela. De 
vier getalenteerde muzikanten ver-
mengen hun muziek met een pittig 
en verrassend persoonlijk tintje. 
Op Youtube zijn er diverse filmpjes 
te vinden met hun muziek, incl. 
deze teaser: https://www.youtube.
com/channel/UC4Sb-wzy6JZVVtib-
cDGN2Dg

Rotterdam, Museum Boijmans v. 
Beuningen (Museumpark 18-20)
Dagelijkse verwondering 
Co Westerik
t/m 26 mei di-zo 11-17
www.boijmans.nl

Schiedam, Kethelfactory (Hoofd-
straat 44)
Images of  silence met o.a. Robert 
Zandvliet, Marina Abramovic, 
Philip Akkerman, Herman de 
Vries, Anke Roder, e.v.a. 
t/m 14 juli: vr-zo 11-17
www.dekethelfactory.nl

Breda, Museum Breda (Bosch-
straat 22)
Van vroeg tot laat - De voorstellin-
gen van Teun Hocks
t/m 10 juni di-zo 11-17
www.stedelijkmuseumbreda.nl

Amsterdam, Van Gogh Museum  
(Mueumplein 6)
Hockney- Van Gogh The joy of  
nature
t/m 26 mei ma-zo 9-18
www.vangoghmuseum.nl

Rotterdam, Kunsthal (Museum-
park Westzeedijk 341)
Trouble in paradise - Collection 
Rattan Chadha met Francis Pica-
bia, Gilbert & George, Marlene 
Dumas, Thomas Hirschhorn, 
Marc Bijl, Folkert de Jong, Ra-
faël Rozendaal, e.v.a.
t/m 26 mei di-za 10-17; zo 11-17
www.kunsthal.nl



Gerrit Zonnebril
Opstand in het seminarie

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ weet raad

Hoe gaat dat met oudste zonen? Je vader is voor de ene club, dus ben jij 
voor die andere. Mijn vader was Feyenoord fan; ik koos al op heel jonge 
leeftijd voor Ajax. Die liefde is altijd gebleven.
Dit seizoen doet Ajax haar fans dromen van oude tijden. Onlangs speel-
den ze tegen Real Madrid, al drie jaar de ongenaakbare houder van de 
Champions League. Zeker na de 1-2 nederlaag in Amsterdam leek Ajax 
kansloos. Maar het wonder geschiedde. Ajax won in Madrid met 1-4. Die 
stunt voerde me in gedachten terug naar mijn tijd op het seminarie.
Ajax speelde in 1969 tegen Benfica, destijds een Europese voetbalgroot-
macht. In 8 jaar speelden ze 5 maal de finale. De heenwedstrijd was in de 
sneeuw van Amsterdam. De Portugezen zouden dat niet gewend zijn. Wie 
weet maakte Ajax wel een kans... Maar ze verloren met 1-3. 
De wedstrijd in Lissabon werd niet eens uitgezonden op T.V. Ajax leek toch 
al kansloos. Maar er was wel een live verslag op de radio. De wedstrijd in 
Portugal begon pas laat. Wij hadden als voetballiefhebbende jongens een 
verzoek ingediend bij de leiding van het seminarie om de bedtijd flink te 
verlaten om zo samen naar de radio te kunnen luisteren. Dat verzoek was 
net zo kansloos als Ajax in Amsterdam was geweest.
Maar wij hadden wel allemaal een transistorradiootje. Hoewel het ons 
strikt verboden was, lagen we allemaal met die radiootjes onder de dekens 
te luisteren naar de ontwikkelingen in Portugal. Toen Danielsson in de 9e 
minuut al de 1-0 voor Ajax scoorde, renden we allemaal juichend onze 
kamers uit. Het was een kabaal van jewelste. De priester van dienst, dhr 
Planken, rende met twee treden tegelijk de trap op en brieste ons terug 
onze kamers in. We moesten ogenblikkelijk gaan slapen! En wee onzer 
gebeente indien we het nog in ons hoofd haalden om naar de radio te 
luisteren! Dan zou er heel wat zwaaien!
Maar we lagen nog nauwelijks terug onder onze dekentjes toen Cruijff 
de 2-0 maakte. Zo mogelijk met nog meer geschreeuw en gegil stormden 
we opnieuw onze kamers uit. Dhr Planken had een dergelijke ontwikke-
ling voor mogelijk gehouden. Hij was gebleven. Hij begon direct terug te 
schreeuwen en liep behoorlijk rood aan. Maar onze massale uiting van 
geestdrift over deze ongedachte wending in de kansen van Ajax, viel niet 
licht te beteugelen. De adrenaline gierde rond in onze jonge jongenslijven. 
Na veel schreeuwen en dreigen kreeg Planken de geest weer in de fles en 
ons terug in onze kamers. 
Het werd rustig in onze flat. Ondanks alle dreigementen van Planken hield 
ik mijn oor aan de radio. Omdat het verder echt stil was geworden, vroeg 
ik me wel af of het merendeel van de jongens inmiddels toch in slaap was 
gevallen. Het antwoord kwam in de 32e minuut, opnieuw met dank aan 
Cruijff. Massaal stroomden de kamertjes leeg. Het gejuich was oorverdo-
vend. In het midden stond dhr Planken radeloos en reddeloos. De man 
zwaaide woest met zijn armen en trachtte ons gejuich te overschreeuwen. 
Het was tevergeefs. 
Ons tomeloos enthousiasme werd stiekem gemengd met een scheut op-
standigheid. Zij van hogerhand die dachten dat wij ons willoos deze wed-
strijd lieten afnemen, hadden het lelijk mis! En dat zouden ze weten! We 
waren met heel velen en dat gaf ons een ongekend gevoel van macht. 
Het bleef nog lang onrustig. Pas na heel veel vijven en nog meer zessen 
had dhr Planken ons weer terug in onze kamertjes. Zo af en toe klonk er 
dan toch nog ergens een kreet. Die werd steevast met een of meerdere 
wederkreten van elders beantwoord. En door een vermanende brul van 
Planken. Dat ging nog enige tijd zo door.

Nee

Zeg eens wat vaker nee. 

Het voelt zo goed. 

Lekker opstandig nee.

Je kan er veel mee bereiken.

Krachtig en boos NEE

Of juist lief en vragend, nee?

Zeg eens wat vaker nee.

Het voelt zo goed. 

Lekker opstandig nee.

Dat zo’n klein woordje 

zoveel kan zeggen.

Iedere intonatie weer wat anders.

Zeurderig en verveeld neehee.

Of juist verbaasd neeeh...

Zeg eens vaker nee.

Het voelt zo goed. 

Lekker opstandig nee.

Uiteindelijk kreeg mijnheer Planken 
hulp van een Portugese voetballer 
die twintig minuten voor tijd de 
tegentreffer maakte. Het was nog 
even spannend, maar het bleef bij 
die 1-3. Ajax had de zeker lijkende 
uitschakeling weten om te zet-
ten in een beslissingswedstrijd. De 
rust daalde neer over de nacht in 
Noordwijkerhout.
De beslissingswedstrijd volgde la-
ter in Parijs. Ajax won met 3-0 en 
bereikte als eerste Nederlandse 
ploeg de finale van de Europa cup. 

Nicole Penterman (lid Zaterdagretourdagengroep)
zonder titel, aquarel, ca 15 x 10 cm, 2019

Bleu & Vert ETALAGE


