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Vroegboekkorting verlengd tot eind maart; Pak die 60 euro nog mee
B&V Wad’nveiling: Wad’nkans op een avontuurlijke week op het wad!
Eind april kiest Bleu et Vert 
voor de 24e week het ruime 
sop met de Vlieter. In een 
avontuurlijke week op de 
Waddenzee hoppen we zei-
lend en schilderend van ei-
land naar eiland. 
In die 24 weken hebben we al 256 
passagiers aan boord gehad. Dat 
is een gemiddelde bezetting van 
10,7 ofwel bijna 90%. 
We horen vaak mensen zeggen: 
“Ik ga ooit nog eens mee met de 
B&V Wad’nweek!” Maar dat ooit 
moet je niet uitstellen: NU is een 
veel beter idee! 
Er is voor de Wad’nweek 2018 

nog plaats aan boord. De vroeg-
boekkorting mag je nog toepas-
sen tot het eind van deze maand. 
Mocht je budget te beperkt zijn 
voor deze week: Bleu et Vert 
biedt je de mogelijkheid mee te 
gaan voor een laag bedrag via de 
Wad’nveiling. Doe een bod en ga 
mee voor een relatieve habbe-
krats. Kijk op http://www.bleuet-
vert.com/wadden/wadden-data-
en-prijzen voor de voorwaarden. 
En als je toch naar onze website 
gaat, bekijk dan tevens de film 
over de Wad’nweek. Dan zie je 
hoe onweerstaanbaar deze week 
kan zijn. Een oase in de tijd...

Het delen van ervaringen en inspiratie
Atelierweken voor gevorderden in Drenthe

De veelzijdigheid van de Wad’nweek is onmogelijk in één beeld te vangen.

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

In april organiseert Bleu et Vert weer twee 
weken voor gevorderde schilders in atelier 
de Blauwe Bok. In de week van 14- 20 april 
zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. De 
week van 21- 27 april was geheel volgeboekt. 
Maar vanwege een annulering is daar nog 
een plaats vrijgekomen.
Vanaf 2012 organiseren we deze weken in groeps-
accomodatie de Blauwe Bok in Zorgvlied, Dren-
the. Atelier De Blauwe Bok biedt veel comfort en 
ruimte. De omgeving is oogstrelend, het atelier is 
heel groot en goed verzorgd met stevige ezels, ta-
fels, goed licht, waterbakken, toiletten, etc. Het huis 
is erg aangenaam en comfortabel met prachtige ka-
mers en fijne sanitaire voorzieningen. Je deelt een 
kamer met enkele anderen, maar de kamers zijn 
zeer royaal van opzet.  In de ruime tuin is plaats 
voor enkele tenten.
Maar bovenal zijn de deelnemers enthousiast over 
een week werken in het atelier met allemaal teke-
naars/ schilders met ervaring: mensen die regelma-
tig tekenen en schilderen op een gevorderd niveau. 

Iedereen werkt naar aanleiding 
van een eigen thema. De deel-
nemers vinden het inspirerend 
om een week onder één dak te 
werken en met elkaar resultaten 
en ervaringen uit te wisselen. 
We praten met elkaar over het 
werk, over de vorm en de inhoud, 
over de logica van de keuzes die 
je maakt, over de moeilijkheden 
en de valkuilen die je tegenkomt. 
Zo duik je sneller de diepte in 
en  geef je je schilderwerk in één 
week tijd een flinke boost!
De prijs van de week is dezelfde 
als voor een cursusweek Bleu et 
Vert: afhankelijk van inkomen tus-
sen de € 155,= en € 295,=, incl. 
de meeste materialen. Voor het 
verblijf betaal je € 300,=. Dat laat-
ste is een behoorlijk bedrag, maar 
de weldadige luxe van de accom-
modatie (en een goede kok op 
slechts 12 deelnemers) maken 
het bedrag toch wel waar(d). De 
deelnemers aan eerdere Blauwe 
Bokweken vonden dat blijkbaar 
ook want ze schreven zich vaak 
weer in voor een ander jaar. 
Heb je belangstelling om deze in-
spirerende week mee te maken? 
Stuur een mail naar info@bleuet-
vert.com. De vroegboekkorting 
telt tot eind maart.

Bespreking in een van de twee delen van het atelier.
10 van de 13 deelnemers op de foto (2014) staan dit 
jaar weer ingeschreven voor een van beide weken.



15 trailers en 6 films op YouTube en www.bleuetvert.com
Eindelijk bewegende beelden van veel B&V activiteiten

Ruim zeven weken telt de voorsprong op het vorige seizoen
Inschrijvingen Bleu et Vert Frankrijk blijven goed binnen lopen
De uitstekende start van het 
B&V seizoen tot 1 februari 
zet zich door. Met 24 aan-
meldingen sindsdien neemt 
2018 duidelijk afstand van de 
moeizame jaren 2014- 2016.
Wij van Bleu et Vert houden van 
schema’s en statistiek. Want je 
kunt er zoveel van aflezen. In on-
derstaand schema zie je de hui-
dige stand van aanmeldingen af-
gezet tegen die van de afgelopen 
tien jaar op het zelfde moment. 

Het is eindelijk zover: We 
hebben bewegende beelden 
geplaatst op onze website en 
op YouTube. Met 15 trailers 
en 6 films heb je aardig wat 
te bekijken.
Het was al een langer bestaand 
voornemen en verlangen. Maar 
eerst was het nodig de website 
volledig te vernieuwen. Zowel 
voor Bleu et Vert als voor Ger-
rit’s kunst is dat de afgelopen ja-
ren gerealiseerd. Nu zijn we ein-

delijk toegekomen aan het maken 
en plaatsen van films en trailers. 
Van bijna alle cursussen hebben 
we een korte en een lange trailer 
gemaakt: van beeldhouwen, schil-
deren in Le Phaux, de Braziliaanse 
zang en percussieweek, zingen bij 
Bel Any, schilderen bij Bel Any, de 
zangdriedaagse in Wamel en de 
Wad’nweek. Van de theaterweek 
is er een korte trailer en een film. 
De acht korte trailers vind je op 
de desbetreffende pagina’s van de 

De korte trailer van de Wad’nweek is mede door plaatsing op Face-
book inmiddels 69 keer bekeken. Bekijk ook de film op onze website of  
op YouTube en zie hoe geweldig veelzijdig de B&V Wad’nweek is.

Ook de stand per 1 februari uit 
de vorige nieuwsbrief staat ver-
meld. In de op een na laatste ko-
lom zie je de groei van het aantal 
aanmeldingen tussen de vorige en 
huidige nieuwsbrief.
Welke conclusies kun je aflezen 
uit dit schema?
1. Tot nu toe loopt 2018 heel 
goed. De tussenstand is beter dan 
acht van de laatste tien jaren. 
2. De verbetering van 2017 zet 
zich door. In de eindstand is te 

Sanne Arbouw gaf  een theaterworkshop tijdens het 30 jaar B&V 
feest. De theaterweek in Bel Any kreeg er vier aanmeldingen bij.

website. De lange trailers en de 
films staan op de nieuw aange-
maakte filmpagina’s per afdeling.
Alle trailers en films vind je bo-
vendien terug op YouTube. Ze zijn 
ook te bekijken via een van de 
drie afspeellijsten: 8 korte trailers 
(totaal ca 15 minuten), 7 lange 
trailers (totaal ca 32 minuten) en 
6 films (totaal ca 80 minuten).
Zo af en toe zullen we een trailer 
op Facebook plaatsen. We vinden 
het super als je die zou willen de-

len! Ben je lid van Facebook? Heb 
je de Bleu et Vert pagina al geli-
ked? Dat helpt ons aan meer ex-
posure zoals ze dat tegenwoordig 
noemen. Alvast onze dank!
In de toekomst zullen we nog va-
ker films en trailers op YouTube 
en de website plaatsen. We zijn 
benieuwd naar de effecten van 
deze bewegende beelden. Voor de 
korte trailer van de Wad’nweek: 
Kijk op: http://www.bleuetvert.
com/wadden.

Vita (linker foto) en Jaime (links op rechter foto) verzorgen weer 
een Braziliaanse zang en percussieweek van 8- 14 juli in Le Phaux. 
Bekijk de film op onze website om de sfeer van die week te proeven.

Inschrijvingen per 18 maart
Jaar Le Phaux Bel Any Totaal (1 febr.) Groei Eind
2008 71  -- 71 (35) +36 180 
2011 69  -- 69 (39) +30 114
2018	 37	 27	 64	 (40)	 +24	 		?
2010 57  -- 57 (34) +23 182
2013 54  -- 54 (41) +13 147
2012 45  -- 45 (18) +27 127
2017 28 12 40 (  9) +31 101
2009 36  -- 36 (24) +12 152
2014 35  -- 35 (24) +11 118
2016 32  -- 32 (19) +13   68
2015 31  -- 31 (23) +  8   87

zien dat de steeds dalende cijfers 
vanaf 2013, vorig jaar duidelijk 
keerde. Ten opzichte van 2017 
staan we 24 inschrijvingen voor. 
Het huidige aantal van 64 haalden 
we in 2017 pas ruim zeven weken 
later.
3. Beide locaties in Frankrijk doen 
het beter dan vorig jaar.
4. De afgelopen periode vertoont 
een redelijke groei. Met 24 in-
schrijvingen staat dit jaar letter-
lijk in de middenmoot. Vooral ten 
opzichte van de moeilijke jaren 
2014, 2015 en 2016 is de groei 
bemoedigend.
5. De winst komt van een groot 

deel van Bel Any. In de kolom Le 
Phaux blijkt de winst minimaal. 
De 37 aanmeldingen zijn wel iets 
beter dan 2014- 2017, maar ook 
weer niet heel veel. Maar als je in 
ogenschouw neemt, dat een groot 
deel van de deelnemers aan Bel 
Any voorheen in Le Phaux kwa-
men, dan is het uiteraard wél een 
goed resultaat dat de inschrijvin-
gen voor Le Phaux zich staande 
houden.
Zo levert een schema een keur 
aan informatie op. En als die zo 
positief is, dan houden we nog 
meer van cijfers en schema’s.
Zo lusten we er wel pap van!



31 jaar Bleu et Vert: de verhalen
afl. 31: Kwast/ Wouter Julien vd Haak
Uit	de	verhalenwedstrijd	rondom	het	30-	jarig	bestaan	van	Bleu	et	
Vert.	De	jury	schreef:	Een	origineel	uitgangspunt	met	mooi	taalge-
bruik	en	woordkeuze.	Winnaar	van	de	tweede	prijs.

Trouwste Bleu et Vert deelnemer aller tijden
Wouter Julien van den Haak ernstig ziek

Kwast

Als kwast ga ik al jaren mee. Ik woonde al in Delft, in Breda en in Utrecht. 
Ik ging mee naar scheepsruimen, Belgische boerderijen en menig Frans 
gehucht. Ik word daar door iedereen vastgehouden en heb duizenden 
vellen papier bevrucht. Ik voel mij eigenlijk overal thuis. Aan elke rivier, 
elk meer, elke zee. Op elke zolder, elke berg en in elke straat. 
Ik voel mij thuis in een tederzachte hand die mij sierlijk door de lucht 
beweegt. Ik voel mij thuis in de ruwe knuist die grove streken met mij 
uithaalt. Telkens weer laat ik mij dopen en opnieuw geboren worden. 
Met water, met inkt of met verf. Het is mij allemaal om het even. Want 
niets gaat er uiteindelijk boven het uitstorten van mijn volgedoopte 
haardos op welke ondergrond dan ook. Telkens weer en weer en weer. 
Het is de kern van mijn bestaan. Opnemen en afgeven. Opnemen en 
afgeven. 

Natuurlijk zijn er wel eens onverlaten bij die mij volledig volgelopen 
achterlaten aan een slootkant, een grasberm of in een schuur. Het zij ze 
vergeven. Wat weten zij nu van mijn bestaan? Ze denken dat alle verf of 
inkt zich als vanzelf naar hun diepste gedachten en wensen plooien laat. 
Ze vergeten dat het uitsluitend aan mij te danken is. Uitsluitend aan mijn 
grote inlevingsvermogen en souplesse. Uitsluitend te danken aan mijn 
stevigheid en mijn flexibiliteit. Hoe vaak verwarren zij mijn onvolprezen 
kwaliteiten niet met de beperkte vermogens van hun eigen arm, hand of 
geest? Het zij ze vergeven met hun stralende gezicht nadat ik mij voor 
hen heb uitgestort. 

Alleen echte onverlaten, die kan ik moeilijk verdragen. Onverzorgde 
types, ruw in de omgang en zonder enig respect. Ze sjorren, trekken 
en duwen mij bijkans door het papier of het doek heen. Ze zijn zich 
totaal niet bewust van de pijn die zij mij doen tot in de kern van mijn 
zieleharen. Ze kauwen en bijten op mijn trotse steel of krassen er hard-
vochtig mee op bord of paneel. Ze doen mijn elegantie geen goed. Ik 
eindig dan steevast verwaarloosd en depressief. En ik weet: zo kom ik 
langzaam maar zeker in de pot met uitgeslotenen. De pot waar nauwe-
lijks nog naar omgekeken wordt. Ergens op een hoek op de zolder in 
Wamel kwijn ik dan langzaam weg wekelijks vrezend voor de grauwe 
vuilniskar.

Mijn laatste hoop is dan gevestigd op mijn meester. Dat hij op een 
schaars en onbewaakt moment mij weer ziet staan. Mij teder vastpakt, 
mij wast, streelt en borstelt tot ik weer glim met onverholen trots. Hij 
is de enige die mijn kwaliteiten door mijn tijdelijke gebreken heen kan 
zien. Hij is de enige die mij dan opnieuw tot leven kan wekken. Hij is de 
enige die mij weer een goed en kwastwaardig bestaan kan bezorgen.

Wouter draagt zijn verhaal voor bij het 30 jaar B&V feest, april ‘17.

Het gaat niet goed met Wouter Julien van den Haak. Onlangs 
kreeg hij van de oncoloog het nieuws dat hij is uitbehandeld. 
Wouter lijdt aan prostaatkanker met uitzaaiïngen in de bot-
ten.
Wouter Julien van den Haak is met kop en schouders de meest trouwe 
deelnemer van Bleu et Vert aller tijden. Vanaf zijn eerste B&V jaar in 
1991 heeft hij slechts drie jaar overgeslagen. Zo is dit jaar zijn 25e jaar. 
In 17 daarvan schreef hij zich in voor meerdere cursussen. Letterlijk 
honderden B&V gangers hebben hem leren kennen. Hij volgde: 
17 jaar de Retourdagencyclus in Wamel
12 keer een beeldhouwweek in Le Phaux
  8 keer een schilderweek in Le Phaux
  6 keer de atelierweek in Fosse, Belgische Ardennen
  4 keer de atelierweek in Zorgvlied, Drenthe
  2 keer de Wad’nweek op de Vlieter
  1 keer een herfstschilderweek in Fosse, Belgische Ardennen.
  1 keer een schilderdriedaagse in Wamel
Gekscherend zei hij weleens tegen onze dochters dat dat ene deel van 
ons huis eigenlijk door hem is betaald.
In zijn eerste jaar in Le Phaux zette hij samen met mij en Jean Paul de 
interlandvoetbalwedstrijd op touw. Het werd een groot succes en een 
jaarlijks terugkerend fenomeen. 
Met Wim Römer reisde hij vaak samen naar Le Phaux. Onderweg maak-
ten ze enorm veel lol en bereidden de toespraak voor van Prof. Dr. Ir. 
van den Haak, Wouters alter ego. Deze motivatietoespraak diende om 
de Bleu et Vert voetballers moed in te spreken voor de interland tegen 
de Fransen uit Le Phaux en omgeving. De toespraken waren legenda-
risch hilarisch.
Sinds juni 2014 verzorgt hij als Prof. Dr. Ir. een tekening voor de nieuws-
brief. In dit nummer staat zijn waarschijnlijk allerlaatste bijdrage.
In februari had Wouter nog een expositie in Rotterdam. Veel van zijn 
dierbare familieleden, vrienden en Retourdagers waren aanwezig en hij 
zat zichtbaar te stralen. Hij heeft geweldig genoten van die zaterdag. 
Maar sindsdien is zijn toestand flink verslechterd. Hij is erg ziek. Hij 
heeft morfine om de pijn in zijn botten te bestrijden.
Ondanks alles geniet Wouter nog steeds van kleine dingen in het leven. 
Zijn ogen stralen als je binnenkomt. Zijn humor is nog springlevend. 
Ik vind het heel verdrietig dat een mooi mens als hij - geen langere tijd 
van leven heeft. 
Tegelijkertijd heeft hij, zeker sinds hij deze ziekte heeft, werkelijk alles 
uit het leven gehaald wat er in zat. Ik heb hem nooit, maar dan ook 
werkelijk nooit, horen klagen over zijn ziekte. Hij heeft het van meet af 
aan kunnen accepteren en ermee verder geleefd met openheid, relative-
ringsvermogen en humor. Hij is zeer verbonden met zijn dierbaren, laat 
zijn gevoel zien en is een zachter mens geworden. 
Hij is een levenskunstenaar die op imponerende wijze laat zien dat hij 
het leven ook los kan laten.
Wouter wil heel graag alle woorden ontvangen die iemand nog te zeg-
gen heeft. Hij krijgt dat het liefst via de post. Mocht je zijn postadres 
willen ontvangen, zend dan een mailtje naar info@bleuet vert.com.
Gerrit.



Such a perfect day
Lou Reed

Frans en ik hebben elkaar op 
zondag 14 augustus 1988 in Le 
Phaux ontmoet. Frans las De 
Volkskrant. Hij droeg een zwart 
wit gestreepte sweater. Hij ver-
kleedde zich die eerste dag twee 
keer. Van korte broek naar lange 
broek, van lange broek naar korte 
broek. Het weer was wisselvallig.
Ik vond Frans direct een bijzonde-
re man. Ik kon hem niet plaatsen. 
Welke man van 25 spaart Verka-
dealbums? Hoe kom je aan zo’n 
specifiek gevoel voor humor? 
Hoe kon iemand bescheiden zijn 
in de groep, maar met veel zelf-
vertrouwen en vaste hand prach-
tige aquarellen maken?  
We waren beiden twee weken in 
Le Phaux. Op woensdagavond gaf 
Gerrit een kunstgeschiedenisles 
aan de hand van een diaserie. De 
tweede woensdag zaten Frans en 
ik samen achteraan. Frans fluis-
terde in mijn oor welke dia eraan 
kwam en maakte er een grap bij. 
Ik giechelde als een bakvis en was 
onder de indruk van Frans’ goede 
geheugen en gevoel voor humor. 
Daar sloeg de vonk over.
Wij speelden vaak volleybal op 
het veld. Als iemand een fout 
maakte, vond Frans dat een “goe-
de schijnbeweging”. Haha, ik vond 
het allemaal grappig. 
Op de laatste avond nam Frans 
mij na het volleyballen mee uit 
wandelen. We hebben uren ge-
zworven door de omgeving van 
Le Phaux. Het was volle maan. De 
rode planeet Mars scheen. Een 
prachtige sterrenhemel. Zwarte 
schaduwen in het maanlicht.
Later kwamen we bij elkaar op 
bezoek. Hij bij mij in Amsterdam; 
ik bij hem in Utrecht. We gingen 
naar films en zwierven door de 
stad, altijd weg van de drukte.
We zijn op 19 oktober 1993 in 
Amsterdam getrouwd. Vlak voor 
het circus van de huwelijksdag 
begon,  kuste Frans me en zei: “Je 
weet met wie je trouwt.” 
We zijn nu 30 jaar samen. We 
verhuisden van Amsterdam naar 
Deventer. Frans heeft in een oude 
fabriek ons eigen huis gebouwd. 
We hebben twee fantastische 
dochters gekregen, die nu alweer 
zelfstandig zijn. 
Deze zomer willen we naar Le 
Phaux om onze dochters te la-
ten zien waar wij elkaar hebben 
leren kennen.

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 be-
gin 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 
antwoorden 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 drie verhalen. Dank aan de 
inzenders! We staan open voor meer bijdragen aan deze reeks.
Aflevering 5: Frans en Marieke ontmoetten elkaar in 1988. In de twee-
de week kwam de vonk tijdens de diaserie. De laatste avond maakten 
ze een lange wandeling. De volle maan en de rode planeet stonden aan 
de hemel en er riep een uil. It was a perfect day in the summertime.

‘Summertime’ 
Ella Fitzgerald & 
Louis Armstrong

Le Phaux 1988

Het was zondag 14 augustus. Ik 
was 25. Een dag eerder was ik 
met ene Olga meegereisd naar 
Le Phaux.
Het was voor mij de eerste keer 
dat ik in Frankrijk en alleen op 
vakantie was. 
Veel deelnemers waren onder-
weg en zouden deze zondag ar-
riveren.
Zo ook de twee vriendinnen An-
neke en Marieke. Ze kwamen 
heel sportief vanuit Bordeaux 
– Clermont-Ferrand fietsen. Ma-
rieke had een soort tulband op 
haar hoofd. Die had ze gemaakt 
van een blauw groene sjaal en 
droeg het als bescherming tegen 
de zon. Ik vond dat er raar uit-
zien. 
De eerste week was er nog geen 
klik tussen Marieke en mij. Ik ge-
noot van het tekenen, het land-
schap, de mensen, de sfeer.
Ergens in de week na het avond-
eten gaf Gerrit onder een over-
kapping een diapresentatie over 
kunststromingen door de eeu-
wen heen. 
In de tweede week was er voor 
de nieuwkomers een avond met 
dezelfde diapresentatie. Marieke 
en ik zaten nu naast elkaar en 
achteraan. We hadden veel lol 
want ik wist nog welke dia er zou 
komen en ik zei haar met humor 
wat Gerrit er over zou gaan zeg-
gen. 
Er was bij mij een vonk: Eindelijk 
een meisje die mijn grapjes leuk 
vond! Ook bij Marieke was er 
iets gebeurd. De tweede week 
zochten we elkaars gezelschap 
steeds op. 
Ik weet nog van het volleyballen, 
het eten en de laatste avond met 
volle maan.
We maakten een langdurige wan-
deling. We zagen de melkweg, on-
telbare sterren en we hoorden 
de roep van een uil boven onze 
hoofden. Het was een overweldi-
gende ervaring.
Afgezien van enkele hoogtepun-
ten in mijn leven zoals ons trou-
wen en de geboorte van onze 
dochters, zijn de meeste herin-
neringen in nevelen gehuld.
Maar deze herinnering is voor 
mij sterk en bijzonder.

Kado voor 60 jarige broer en schoonzus

3 dochters in warme kleuren
Onlangs maakte Gerrit voor het eerst een portret van drie 
mensen in een schilderij. Het zijn de drie dochters van zijn 
broer en schoonzus. 
Het schilderen van drie koppen in één schilderij vraagt om extra aan-
dacht voor de compositie. In een kop alleen kun je de compositie vrij 
centraal laten. Al kan het heel spannend zijn om dat juist niet te doen.
Bij drie koppen heb je meerdere mogelijkheden. Omdat Gerrit koos 
voor een vierkant formaat, ligt het niet erg voor de hand om ze alle 
drie op een rijtje te zetten. Dat zou de maat van de gezichten erg klein 
maken of het geheel wat opgepropt. In de uiteindelijke compositie 
heeft hij de zussen in een driehoek geplaatst. Zo hou je een redelijke 
maat voor de gezichten over. Om deze plaatsing zo logisch mogelijk te 
laten zijn, staat de kleinste van de drie zussen onderaan.
Het streven van de kunstenaar was om het schilderij zo eenvoudig 
mogelijk te maken met weinig details en slechts twee kleuren en wit. 
Broer en schoonzus waren enthousiast over het schilderij. Het hangt 
inmiddels in hun woonkamer in Wateringen. 
Bij het 30 jaarfeest van Bleu et Vert maakte Gerrit 30 portretten in 
blauw en groen als kado aan 30 trouwe B&V klanten. Je kunt ze bekij-
ken op http://www.bleuetvert.com/portretten.

De drie zussen in donkerrood, abrikoos en wit.



Ons eten is steeds weer aan ver-
anderingen onderhevig. Modes en 
smaakontwikkelingen zorgen dat 
de keuken zich blijft ontwikkelen. 
Onze zorg om het milieu heeft 
er toe geleid dat we vrijwel geen 
vlees klaar maken. Zo heel af en 
toe doen we ergens spekjes in. 
Gelukkig kunnen we het vlees 
dat we incidenteel nog wel eten, 
inkopen bij een biologische zorg-
boerderij.
De laatste maanden zijn de kool-
hydraten in ons voedingspatroon 
sterk verminderd. We eten nog 
wel muesli als ontbijt en brood 
als lunch. Maar het diner bestaat 
tegenwoordig voor een groot 
deel uit groenten. We vullen dat 
aan met af en toe peulvruchten 
als linzen, rode nierbonen en kik-
kererwten. En we garneren met 
kaas, ei en diverse noten, zaden, 
pitten en zuidvruchten. Zo eten 
we smakelijk, rijk en gevarieerd 
ineen.
Het diner bestaat meestal uit 
een flinke salade en een warme 
groente. Dat kan in de vorm van 
een overschotel, een groente-
omelet of een groenteprutje. Dat 

De Bleu et Vert keuken
Roerbakken   Kok en tekst: Gerrit v. Meurs 

klinkt minder smakelijk dan het is. 
Het gaat om een mengsel van di-
verse groenten die je samen bakt 
of kookt.
Wij kiezen vaak voor roerbakken. 
Het fijne aan roerbakken is dat je 
heel snel een lekker gerecht kunt 
klaarmaken en dat het vaak nog 
een goede bite heeft.
Let er bij de volgorde van bak-
ken goed op welke groenten wat 
meer en welke wat minder gaar-
tijd nodig heeft. Dan hou je die 
fijne bite.
We voegen ook altijd nog wat 
kruiden, specerijen en/ of suas 
toe aan het roerbakmengsel. Zo 
krijg je een rijke, volle smaak.
In dit recept het roerbakken van 
broccoli, maar je kunt het ook ge-
bruiken voor andere groenten.

Retourzaterdagengroep en Gerrit
Groepsexpositie in Raadhuis Ravenstein

In september zal de Retourzaterdagengroep van Bleu et Vert samen 
met Gerrit exposeren in het raadhuis van Ravenstein. 
De zaterdaggroep is opgericht in 2000 en is nu bezig aan het 18e sei-
zoen. Twee van de huidige leden zijn er al die 18 jaar al bij, twee ande-
ren 17 jaar en een vijfde deelnemer is nu 15 jaar lid. Deze trouwe kern 
is aangevuld met een vijftal enthousiaste deelnemers van latere jaren.
In de beginjaren sloten we een retourdagencyclus altijd af met een 
expositie in Wamel. Maar op een gegeven moment zijn we daarmee 
gestopt. Het was iets teveel van het goede.
Jaren geleden heeft de groep zelf nog eens een expositie georgani-
seerd in Amstelveen. Dat werd een goed bezochte tentoonstelling met 
veel positieve reacties.
De laatste jaren groeide de behoefte om weer eens samen met het 
werk naar buiten te treden. Begin september is het zover. Deze keer 
gaat de expositie een combinatie bieden van werk van de tien groeps-
leden en werk van Gerrit. Zo komen we aan elf exposanten.
De feestelijke opening zal zijn op zaterdag 15 september. Meer over 
deze expositie in een latere editie van de B&V nieuwskrant.

De Bleu et Vert nieuwsbrief heeft een oplage van 1280 stuks. Eind 
2012 waren er nog 1050 abonnee’s; sindsdien is dat met 230 gestegen, 
ofwel met 22%. Per jaar bedraagt de stijging dus 4,4%. Het betekent 
dat de nieuwsbrief zich mag blijven verheugen in een trouwe schare 
lezers die nog altijd groeiende is. 
We zijn er blij mee!

B&V nieuwsbrief blijft groeien en boeien
Oplage stijgt met 4,4% tot 1280 abonnee’s

Bespreking bij de zaterdaggroep vlnr: Annemarie, Janni, Marlies, Irma 
en Nicole. Gerard, Wouter, Tanja, Jitske en Emilie staan niet op de foto.

Ingrediënten:
1 stronk broccoli
2 uien
2 tenen knoflook
150 gram champignons
een halve rode paprika
tamari (zoute sojasaus)
Chili saus
gembersaus
geraspte kaas
cashewnoten

Snij de roosjes van de broccoli en 
breek of snij ze in kleine roosjes. 
Snij de stronk van de broccoli in 
kleine stukjes en hou die apart. 
Snipper de uien en fruit ze in de 
wok. Als ze goudbruin zijn  voeg 
je de in plakjes gesneden cham-
pignons toe. Roerbak dit mengsel 
op een hoog vuur totdat er vocht 
in het mengsel ontstaat. Draai het 
vuur wat lager en voeg de ge-
perste tenen knoflook toe en de 
blokjes van de broccolistronk. Als 
deze blokjes bijna gaar zijn, voeg 
je de broccoliroosjes toe en de 
in stukjes gesneden halve rode 
paprika. 
Roerbak dit op hoog vuur ca. 1-2 
minuten. Voeg 3 eetlepels tamari 
toe, 2 eetlepels Chilisaus en1 

eetlepel gembersaus. Goed door-
roeren. Laat het geheel nog een 
half minuutje smoren onder een 
deksel. Proeven en desgewenst 
nog iets van de sausen toevoegen. 
Dien het op. Voeg naar smaak ge-
raspte kaas en cashewnoten toe.
Dit gerecht kun je ook met ande-
re groenten maken. Zo roerbak-
ken wij ook bloemkool, spitskool, 
witte kool, prei, wortelen en pas-
tinaak. Je kunt dan wat variëren 
met de andere ingrediënten. De 
rode paprika doet het goed bij 
de prei en de kool. Bij de wor-
telen pakken we een blikje maïs. 
Bij de spitskool (zie foto) of witte 
kool nemen we eerder rozijnen 
dan cashewnoten, etc. Gebruik je 
smaak en fantasie als leidraad.
En eet bovenal smakelijk!

Foto’s van bomen op expo in Frankrijk
Gerrit neemt deel aan cultureel festival
Aanstaande zomer organiseert een culturele werkgroep uit 
de omgeving Noirétable een festival rond het thema Bomen. 
Met muziek, dans, poëzie en beeldende kunst zal het festival 
heel divers worden aangekleed.
De organisatie heeft Gerrit benaderd om een fotoserie van speciale 
bomen uit de omgeving Noirétable te exposeren. Begin augustus 2017 
heeft de kunstenaar honderden foto’s van bomen gemaakt. Die serie 
zal hij gaan indikken tot ca 15 stuks. De tentoonstelling zal reizen tus-
sen Noirétable en St Didier sous Rochefort en komt afwisselend op 
vier verschillende plekken te hangen. De complete periode van onze 
creatieve vakanties in de Auvergne zal de fotoexpo te zien zijn. Zo 
krijgen alle deelnemers aan de cursussen in Le Phaux de gelegenheid 
deze expositie te bezoeken en ook deel te nemen aan andere activi-
teiten van het festival. Het feestcomitee organiseert bij voorbeeld ook 
wandelingen langs bijzondere bomen in de streek. Het festival is van 4 
juli - 7 augustus in Noirétable, St Didier en omstreken.



De Meursman collectie foto: Gerrit van Meurs

Foto(onder)titelspaarprijsvraag 2e serie afl. 14

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 14e aflevering een foto uit het jaar 2009. Het kan warm zijn in Le Phaux. En 
als	schilder	kun	je	dan	maar	beter	de	schaduw	opzoeken.	Deze	vrouw	is	daar	goed	in	
geslaagd.	Maar	heeft	ze	wel	voldoende	bewegingsruimte?	Ziet	ze	nog	wel	iets	van	haar	
onderwerp? Wat zouden de dorpelingen uit Le Fresse vinden van dit tafereel? En hoe 
zou	jij	het	noemen?	
Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klassement. We hebben nog zeven afleveringen 
te gaan. De race komt in een beslissende fase. Komt de top 4 weer bij elkaar of is er een defin-
tieve afsplitsing? Wie van de subtop kan nog aanhaken? Wie verovert een plek in de top 10? 
Je kunt nog 105 punten verdienen. Zo kun je in het klassement nog goede zaken doen en een 
kunstzinnige prijs winnen. Speel mee! Oplossingen uiterlijk op 20 mei 2018. 

Twee poten, drie poten, vier poten...

Oplossingen 2e serie aflevering 13: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  1) Nathalie v Bloemendl 131
  2. (  3) Wouter vd Haak  124 
  3. (  2) Constance Boekelman 117   
  4. (  4) Heleen van der Spek 111   
  5. (  5) Vera van Meurs   86   
  6. (  7) Renate Buitenhuis   80
  7. (  9) Maurice Schipper   77
  8 (  6) Irene Stuip    71
  8. (  8) Annemarie Augustijn   68  
10. (10) Vincent de Jonge   61   
11. (14) Wim Hart   57
12. (11) Irma van den Velde    53   
13. (12) Carla Dielen   52
14. (15) Jan Rijswijk   49 
15. (13) Marcel Smeeman   45
16. (18) Gerda Vogels   35
17. (16) Sherry Huykman   34 
18. (19) Kees Moerkerk   33     
19. (17) Bep van Rheenen   32
20. (23) Caro de Bruijn   30
21. (19) Inge Hoenselaar   27
22. (21) Annette Rooke   26
     (21) Selma Kamphuis   26
24. (27) Joke Dooper   22
     (24) Saskia Laan   22
     (24) Juliette Reitsma   22 
27. (26) Guus Versteegh   19
28. (31) Connie Stroet   12
29. (28) Arnold Thoben   11
     (28) Lidy Bom   11
31. (30) Ria Daems   10
32. (32) Jeannette Kok     4
33. (33) Gert Komduur     3
34. (34) Aernoud Witteveen     1

Kopgroep (tijdelijk?) uit elkaar geslagen
Nathalie en Wouter demarreren...

De 15 besten van deze aflevering zijn: 
  1. Twee poten, drie poten, vier poten... Wim Hart 15
  2. Later..., als ik groot ben... Nathalie v. Bloemendaal 14
  3. Paard ontmoet ezel Maurice Schipper 13 
  4. Fluisterveulen Wouter van den Haak 12
  5. Mag ik eens zi-hi-hi-hien? Vera van Meurs 11
  6. Wat een  nieuwsgieriggeit! Renate Buitenhuis 10
  7. Van welke geitenbreier komen jouw sokken?  Jan Rijswijk   9 
  8. Twee jonge gezellen Joke Dooper   8  
  9. Gelukkig ben ik geen ezel Caro de Bruijn    7 
10. Mmm, heeft hij nou wel of geen sik? Kees Moerkerk   6
11. Hinnik het niet dat ik meekijk? Vincent de Jonge   5 
12. Ik ben ook model Gerda Vogels   4
13. Laat zien, laat zien, ik kan er niet bij; 
                 Ik ben nog klein en sta in de wei. Connie Stroet   3
14. Dat is wel een hoog niveau! Guus Versteegh   2
15. Ja, dit is hoog niveau Constance Boekelman   1

55 titels (nieuw record!) van 27 deelnemers, (bijna nieuw record).  
Er waren nogal wat titels met een groet: “Joehoe, ik sta hier hoor!”; 
“Hay, laat eens even kijken”; “Hee kerel, ik kan niets zien joh!” ; “Hee laat 
eens zien!” en “Hallo! Contact!” De jury vond dat allemaal teveel van 
hetzelfde en honoreerde deze titels niet. Ook de nummers 14 en 15 
van deze aflevering leken teveel op elkaar en zijn daarmee niet zo 
origineel. Omdat ze wel grappig en toepasselijk zijn, heeft de jury ze 
toch nog in de top 15 opgenomen.
De beste oplossing is de titel van Wim Hart. Bovendien krijgt hij een 
eervolle vermelding voor zijn 2e titel: Een man en een paardekop die 
de jury ook Top 5 waardig vond. Wim won in de eerste fototitelprijs-
vraagserie de 2e prijs, maar had in deze 2e serie lange tijd moeite 
om zijn topvorm te vinden. Nu is hij weer helemaal terug en klimt 
in het klassement naar de rand van de top 10. Ook duidelijk aan de 
klimmende hand is de nummer 3 uit de 1e serie: Maurice. Hij pakt de 

3e plek deze keer en staat nu stevig 
in de subtop. 
Maar het meest opvallende deze 
aflevering is de splijtende demar-
rage van Nathalie uit de kopgroep. 
Ze pakt de 2e plek deze aflevering 
en houdt de 1e in het klassement. 
Wouter is in haar wiel gesprongen 
en stijgt naar de 2e plaats. Constan-
ce pakt slechts 1 puntje en hangt 
aan het elastiek. Heleen valt deze 
keer buiten de punten en is het 
contact met de 1e plek even kwijt.
Wat verder opvalt in het klasse-
ment: Vera en Renate blijven het 
goed doen en voeren de subtop 
aan. Vincent blijft 10e, maar een 
groep van vijf deelnemers aast op 
zijn positie. 
Hoe gaat deze strijd verder? Komt 
er een sterke reactie van Heleen en 

Constance en haken ze weer aan? 
Of is deze demarrage het begin van 
een definitieve afscheiding? 
De jury kan niet wachten op het 
vervolg!

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

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

Amsterdam, Oude Kerk (Oude-
kerksplein) ‘Na’ door Christian 
Boltanski. De installaties van 
Boltanski gaan over de kwest-
baarheid en de vergankelijkheid 
van het menselijk bestaan. Ze 
zijn ontroerend, mysterieus en 
melancholiek.
t/m 29 april ma-za 10-18, za-zo 
13-17.30 www.oudekerk.nl

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

Otterlo, Kröller Müller museum 
(Houtkampweg 6)
Carel Visser
t/m 8 april di-zo 10-17
www.krollermuller.nl

Het podium in Wamel

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

??  ??.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

Laren, Singer museum (Oude 
Drift 1) A wonderful journey, 
collectie van de verzamelaars-
echtpaar John en Marine van 
Vlissingen Art Foudation. Met 
Monet, Manet, Renoir, Degas, 
Pissarro, Van Gogh, Gauguin, 
Signac, Van Dongen, Matisse, 
Dufy, Nolde, Picasso, e.a.
t/m 6 mei: di-zo 11-17 
www.singerlaren.nl

Agenda   Exposities



Sport (Ingezonden mededeling)Gerrit Zonnebril
Moeite

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ overtuigt...

Marthe en ik zitten in een klaslokaal van de HAN (Hogeschool Arnhem 
Nijmegen). Marthe studeert er creatieve therapie. Tegenover ons zitten 
Maaike en Ingrid, decaan en coördinator voor studerenden met een on-
dersteuningsbehoefte. Samen gaan we kijken of Marthe deze opleiding zou 
kunnen voltooien of dat een andere studiekeuze beter aansluit op haar 
mogelijkheden en beperkingen. 
Marthe vertelt over de moeilijkheden die ze tegenkomt. Ze vertelt over 
onderdelen van de studie die voor haar fysiek ingewikkeld zijn: Driedimen-
sionaal beeldend werken op monumentaal formaat en groepstherapie ge-
ven aan mensen met gedragsproblemen. Ze vertelt dat ze via haar mentor 
voorstellen doet aan de examencommissie om onderdelen aan te passen. 
Maar elk van haar voorstellen is afgewezen.
Ik ken het verhaal. Marthe heeft ons er eerder over verteld. En ze zei ook 
dat haar mentor zich toen liet ontvallen dat het misschien een beter idee 
zou zijn om een vrijwilligersbaantje te zoeken. Het was een opmerking 
die mij boos maakte. Later zei de mentor zelf dat deze uitspraak wat kort 
door de bocht was geweest. Het een en ander zette mij aan het Googlen. 
Ik vond op de website Handicap en Studie dat een HBO de plicht heeft 
om het onderwijs aan te passen zodat mensen met een functiebeperking 
het kunnen volgen.
Ik leg deze troefkaart op tafel. Maar Ingrid en Maaike leggen me uit dat 
de aanpassingen gaan over studievoorwaarden zoals tijd, studieduur, het 
gebruik van een laptop i.p.v. de balpen, etc. De inhoud van het examen en 
de eindtoetsen mogen niet worden aangepast. Elk diploma moet identiek 
zijn. Ik denk aan de cartoon op de website van Handicap en Studie.

In mijn ideale 
maatschappij kijk 
je naar iemand’s  
kwaliteiten en 
beperkingen. De 
kwaliteiten kun je 
binnen een onder-
wijsinstituut ver-
der ontwikkelen. 
Een diploma of 
getuigschrift doet 
nauwkeurig ver-

Niet meer van nu.

De vluchtigheid van het moment
is al voorbij terwijl
Zij nog aanwezig is
in de verloren herinnering.

Zij is er zich niet van bewust
Dat al die mensen
Niet voor haar bedoeld waren.

Hoewel ze mocht genieten
Van hun uiterst korte gezelschap
Kan zij de mensen niet claimen
(Zij) wier haar hart roerden

Ze leeft een verlogen leven
In een fragiel bestaan
Van haar eigen gedachten

Als de zeepbel knapt
Blijft er een knagende, doffe pijn
Achter op de plek
Waar de mensen woonden
Die ze liefhad.

slag van de kwaliteiten en de beperkingen. Een werkgever uit het bedrijfs-
leven of van de overheid kan via het diploma zien wat hij/ zij in huis haalt. 
We zijn helaas nog ver van deze werkelijkheid verwijderd. Uniformiteit van 
diploma’s is kennelijk belangrijker dan de deelname van mensen met een 
beperking. Dat schrijnt in mijn gevoelige vaderhart.
Bij het afschaffen van het P.G.B. verwoordde Rutte de motivatie van de 
(vorige) regering zeer positief: “Het P.G.B. houdt mensen met een beper-
king buiten de maatschappij. Wij gaan speciale banen creëren zodat men-
sen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen”.  Het waren mooie 
woorden zoals je die van Rutte kan verwachten. Deze week werd bekend 
dat het bedrijfsleven op schema zit om aan deze doelstelling te voldoen. 
Maar de overheid heeft sindsdien helemaal niets gecreëerd en loopt ho-
peloos achter op de door henzelf verwoordde doelstelling. Woorden en 
daden lopen ernstig uiteen.
De vader in mij kan het moeilijk verkroppen. Maar Marthe neemt de bocht 
soepeler. Ze zegt dat ze misschien 
geen creatief therapeute zal wor-
den omdat dat voor haar lastig is. 
Ze gaat zich oriënteren op moge-
lijke alternatieven. Ze heeft geen 
last van een schrijnend gevoel want 
ze zegt blij te zijn dat ze deze studie 
een tijdje heeft mogen volgen: “Ik 
heb me met deze studie persoon-
lijk heel goed kunnen ontwikkelen. 
Daar ben ik blij mee”.
Mijn vaderlijke trots wint het dan 
toch nog van mijn verongelijktheid. 
Met enige moeite…


