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Theaterweek wordt speels, dynamisch en ontroerend 
Sanne koppelt enthousiasme aan professionaliteit

Bleu et Vert zomerprogramma 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*

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

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2018 - mei 2019 
* = bijna volgeboekt

Docent Henk de Jong is voorvarend, geeft ruimte en heeft humor
Beeldhouwen bij Bleu et Vert leerzaam en vrolijk avontuur

Van 25-31 augustus staat de theaterweek op 
Bel Any onder begeleiding van Sanne Arbouw. 
Sanne koppelt een jeugdig enthousiasme aan 
een volwassen professionaliteit. 
Sanne werkt vaak vanuit de verhalen van mensen. Ze 
toont graag vervreemdende momenten met een glim-
lach. Sanne weet een groep mensen met elkaar te ver-
binden. Met haar enthousiaste en energieke manier van 
doceren helpt ze mensen over hun drempel heen. Zo 
ontstaan er allerlei speelse situaties waar een ieder in 
in mee kan gaan.
We werken met ons lichaam, onze stem en expressie. 
Een instrument dat beelden creëert, gebruik maakt van 
de ruimte, ritmisch is en een verhaal weet te vertellen. 
Je leert kennismaken met je instrument.

Je leert in het hier en nu zijn en 
impulsen volgen vanuit een onder-
zoekende basishouding. Theater 
als discipline bevat alle kunsten in 
zich, is multimediaal. Het is zowel 
muzikaal, als beeldend, tekstueel en 
beweeglijk in één. Zo beleef je een 
veelzijdige vakantieweek.
De kracht van theater ligt in de be-
trokkenheid en toewijding van de 
groep. Door een veilige sfeer in de 
groep kun je jezelf helemaal laten 
gaan! We zullen werken op ver-
schillende plekken op Bel Any en in 
de omgeving: In de uitgestrekte tuin 
van Bel Any tussen de oude bomen, 
op het grasveld voor het landhuis, 
op de zolder, op het terras bij de 
keuken. Tijdens deze theatercursus 
gaan we verschillende theatervor-
men onderzoeken. Denk daarbij 
aan: Locatietheater, bewegingsthea-
ter, improvisatie, kleinkunst, etc.
Heb je zin om je onder te dompe-
len in een zomerse theatervakantie? 
Iedereen is welkom! Het wordt po-
etisch, ontroerend en dynamisch!

Beeldhouwen is een groots 
avontuur. Wat je van een steen 
afhakt, krijg je er niet meer 
aan. Al zoveel mensen ont-
dekten in Le Phaux hun passie 
voor hakken in steen.
Bij de beeldhouwschuur klinkt het 
getik van hamers op de beitels. Je 
hoort de verschillen in kracht en 
de diversiteit aan ritmes. Van de 
een hoor je harde klappen terwijl 
de andere werkt met subtiele tik-

jes. Ondertussen ruist de beek met 
zijn nimmer aflatende stroom. Het 
geheel is een kalme kadans die bijna 
meditatief werkt.
We organiseren deze zomer drie 
beeldhouwcursussen: 20- 27 juli, 
27 juli- 3 augustus, 3- 10 augustus. 
Deze weken staan onder de be-
zielende leiding van Henk de Jong. 
Henk geeft al vele jaren les bij Bleu 
et Vert. Hij heeft een schare trouwe 
cursisten, maar er zijn ook vrijwel 

elke week nieuwe deelnemers die 
Le Phaux nog niet eerder bezoch-
ten. Henk is een kordate docent. 
Binnen de kortste keren helpt hij 
iedereen op weg. Hij weet goed af 
te stemmen op de individuele wen-
sen van elke deelnemer. Zo laat hij 
mensen vrij om hun eigen keuzes 
te maken.
De sfeer bij de beeldhouwschuur 
is vaak geconcentreerd en ont-
spannen. De mensen werken met 

Cursusweken Le Phaux
Vroegboekkorting verlengd

De termijn voor de vroegboek-
korting is voor de cursusweken 
in Le Phaux verlengd. Je kunt 
de korting nog toepassen tot 
uiterlijk één maand vóór aan-
vang van de betreffende cur-
susweek. 
13-20 juli: korting tot 13 juni
20-27 juli: korting tot 20 juni
27 juli- 3 aug: korting tot 27 juni
3- 10 aug: korting tot 3 juli
De vroegboekkorting bedraagt 60 
euro per week. Het is de moeite 
waard om er met inschrijven reke-
ning mee te houden. 

veel aandacht, maar hebben ook 
regelmatig plezier samen. Henk’s 
unieke gevoel voor humor helpt 
een handje. 
Tot slot een kleine waarschuwing: 
Beeldhouwen kan leiden tot ern-
stige verslaving. We hebben al vaker 
gehoord van mensen die na een 
beeldhouwweek in Le Phaux in het 
vervolg hun auto altijd buiten lieten 
staan. Want de garage werd omge-
bouwd tot een eigen atelier.



De workshop Koeien staat a.s. zomer op het keuzemenu in Le Phaux.

Beide schildercursussen in Bel Any bijna volgeboekt; schilderen Le Phaux half vol

Workshopindeling schilderweken bevalt de deelnemers goed

Sinds enkele jaren hebben we de teken- schilderweken ingedeeld 
in workshops. Die aanpak krijgt veel waardering in de reacties 
van de deelnemers. De teken-, schildercursusweken zijn over het 
algemeen redelijk goed geboekt sindsdien. 
Ook dit jaar gaat het de goede kant op. In Bel Any zijn beide weken vrijwel 
volgeboekt. In Le Phaux is ruim de helft van de plaatsen geboekt. In een 
overzicht hiernaast kun je zien wat er nog beschikbaar is in de diverse 
weken. Vooral privéslaapplekken in huis zijn nog maar zeer beperkt be-
schikbaar. Mocht je dat ambiëren, meldt je dan nu aan!
Voor de broodnodige varatie hebben we dit jaar enkele nieuwe workshops 
in ons programma opgenomen. Zo behoort in Le Phaux een workshop 
koeien tot de mogelijkheden. We maken die ochtend veel snelle schetsen. 
Je leert om goed naar koeien te kijken en om het wezen van zo’n dier te 
doorgronden. Andere nieuwe workshops zijn: De grijspot en Less is more. 
Bij de workshop De Grijspot leer je om te werken met teruggehouden 
kleuren en de diverse nuances: een oefening in subtiliteiten. Bij Less is 
More leer je zo kernachtig mogelijk werken. Laat overbodige details weg 
en leer kiezen voor de essentie. Deze laatste twee workshops zijn zowel 
in Bel Any als in Le Phaux te kiezen. We hopen dat ze bijdragen aan een 
verdere positieve ervaring met de workshops.

Schilderen in een van de schilderachtige dorpjes dichtbij Bel Any.

Le Phaux, Auvergne
13 juli- 20 juli: Atelier- Verwenweek: huisje Le Phaux, 1 privékamr, bed-
den op gedeelde kamer en kampeerplekken beschikbaar; 1 lift gevraagd.
20 juli- 27 juli: beeldhouwen, schilderen: 1 privékamer, bedden op 
gedeelde kamer en kampeerplekken beschikbaar.
27 juli- 3 aug: beeldhouwen, schilderen: 1 privékamer, bedden op 
gedeelde kamer en kampeerplekken beschikbaar; 1 lift gevraagd.
3 aug - 10 aug: beeldhouwen, schilderen: huisje, bedden op gedeelde 
kamer en kampeerplekken beschikbaar

Bel Any,  Fr. Ardennen
18 aug - 24 aug: zingen, schilderen: een huisje, een 2-pers. privékamer 
of 2 bedden op gedeelde kamer en kampeerplekken beschikbaar; 
diverse aangeboden liften staan nog open 
25 aug - 31 aug: theater, schilderen: 2-pers. privékamer en 2 bedden 
op gedeelde kamer en kampeerplekken beschikbaar.

Enkele gevraagde en aangeboden liften staan open 
Beschikbaarheid accomodaties Le Phaux en Bel Any

Eerste editie van Bleu et Vert Atelier- verwenweek in volle voorbereiding
Begeleidend team verwenweek samengesteld uit vier ervaren verwenners

De eerste editie van de Bleu et Vert 
Atelier- Verwenweek is in volle 
voorbereiding. Het begeleidende 
team is inmiddels samengesteld en 
bestaat uit vier ervaren verwen-
ners.
Jasmijn heeft een uiterst belang-
rijke taak in dit team, nl die van 
chef- kok. Zij ziet het als een enor-
me uitdaging om de deelnemers 

dagelijks te verrassen met een ex-
clusief  driegangendiner.
Gerrit heeft de rol van beeldend 
coach in de ochtenden. Hij zal de 
deelnemers aan de Atelierweek be-
geleiden bij hun beeldend proces.
In de middag en avond zal hij klei-
ne activiteiten organiseren voor de 
deelnemers aan de Verwenweek. 
Voorbeelden zijn: De zonsondere-

gang schilderen, kunst maken in 
het bos met natuurlijke materia-
len, etc.
Susan is recent toegevoegd aan 
het Verwenteam. Oorspronkelijk 
stond er een gewone werkweek op 
haar programma, maar ze heeft 
zich uiteindelijk vrij weten te 
roosteren om toch deel uit te kun-
nen maken van het team.
Susan heeft al diverse originele 
ideeën over het verwennen van 
de deelnemers aan deze week. We 
gaan daar niet verder op in omdat 
een  verwenning pas echt een ver-
wenning is als het een verrassing 
betreft.
De joker van het Verwenteam 
is Jonathan Zuiderwijk. Hij zal 
overal waar nodig bijspringen om 
de verwensfeer te optimaliseren. 
Zijn aanstekelijk enthousiasme en 
zijn grote interesse in en aandacht 
voor anderen zijn een sterke troef. 
Zo kan hij een luisterend oor bie-
den aan een ieder die om welke re-
den dan ook gehoord wil worden.
De Atelierweek is geschikt voor 
mensen die zelfstandig kunnen 
werken aan een eigen thema. De 

schuur zal die week een werk-
plaats zijn voor schilders en beeld-
houwers. In de ochtenden kunnen 
zij werken terwijl Gerrit als klank-
bord aanwezig is. In de middag 
kunnen zij zelfstandig verder wer-
ken. Aan het eind van de middag 
houden we een rondje langs ieders 
werk om te zien wat er tot stand is 
gekomen.
De Atelier Verwenweek is van 13- 
20 juli. We hebben op dit moment 
al acht aanmeldingen en de negen-
de staat gereserveerd.

Drie gemotiveerde leden van het Verwenteam. Ze hebben er zin in om de 
Atelier- Verwenweek tot een groot succes te maken. Foto: Martien van ‘t Hart

Jonathan Zuiderwijk was ook in 
2015 al eens in Le Phaux.



Vijf vragen over compositie: Wat is het en hoe zet je het in om je werk goed te krijgen
Hou je vooral van evenwichtige rust of  ben je gek op wilde dynamiek?
1. Wat is een compositie en waarom is het belangrijk?
De compositie is de verdeling van vlakken, vormen, kleuren en lijnen in je werk. Het gaat over hoe je al die dingen in je werk hebt gerangschikt.
De compositie is in veel gevallen het geraamte van een schilderij. Hoe goed je ook vormen en kleuren schildert, hoe boeiend de huid van je schilderij 
ook is, als de compositie rammelt, zakt het als een plumpudding in elkaar. Het werk oogt rommelig, chaotisch of juist saai.

2. Waar moet of kan je op letten bij je compositie?
Het beste kun je het uitleggen door de twee uitersten in composities te definiëren. 

4. Is alleen de compositie bepalend of je werk goed is, saai of chaotisch? 
Zeker niet! Er zijn heel veel meer factoren dan louter de compositie die bepalen of je werk goed is, of wellicht te saai of te chaotisch. Je hebt het 
aantal vormen en de aard ervan, het aantal kleuren en de aard van de kleuren, het aantal lijnen, de huid van het schilderij (structuur van de verf), etc. 

5. Wat is beter: Een rustige of een dynamische compositie?
Een dynamische compositie is niet beter dan een rustige of omgekeerd. Het is een kwestie van smaak en het hangt er helemaal vanaf wat je wilt laten 
zien in je werk. 
Soms kan een werk in vrijwel alle opzichten zo sober zijn dat je een dynamische compositie nodig hebt om te voorkomen dat het werk saai wordt. 
Soms wil je zoveel dynamiek in vorm, lijn en kleur laten zien dat je een beetje rust in het werk moet brengen via een rustige compositie.

De zangweken van Frohmut 
zijn bij Bleu et Vert een begrip 
geworden. Elk jaar weer weet 
ze een groep te raken met 
haar zorgvuldige begeleiding.
Na zes jaar Le Phaux is Frohmut in 
augustus voor het derde jaar op rij 
bij Bel Any. De uitgestrekte park-
tuin met zijn oude bomen vormt 
een natuurlijk decor om buiten te 
zingen. Er is ook een plek binnen 
voor de momenten dat het nodig 
is om elkaar echt goed te kunnen 
horen.

Frohmut dirigeert de zanggroep tijdens een repetitie in het kerkje van 
Any Martin Rieux.                                                foto: Aernoud Witteveen

Soms geeft Frohmut via een in-
dividele sessie een deelnemer de 
gelegenheid om iets specifieks te 
ontwikkelen. We wisselen inspiratie 
uit met de schilders en houden op 
een avond een sing Along. 
Op een van de dagen zullen we in 
een oud kerkje zingen vanwege de 
speciale akoestiek. We sluiten de 
zangweek af met een klein con-
certje. Deze zangweek is van 18- 24 
augustus en er staan al acht men-
sen ingeschreven. Er zijn nu dus nog 
vier plaatsen beschikbaar. 

Voor het 10e jaar zingen met hart en ziel bij Bleu et Vert in Frankrijk en NL

Wies Kuyers en de zanggroep van de driedaagse uit 2018 tijdens het 
inzingen in de uiterwaarden van Wamel.

Jaarlijkse zangweek Frohmut op Bel Any Laatste 3 dgse van Wies in Wamel

Van 4-6 oktober zal Wies Kuy-
ers voor de laatste keer een 
zangdriedaagse geven bij Bleu 
et Vert in Wamel. Tijdens deze 
stem- en zangcursus zingen 
we wereldmuziek.
Het plezier van samen zingen staat 
centraal in deze driedaagse. Maar er 
is ook ruimte voor stemoefeningen 
en voor wie dat wil improvisaties. 
We zullen zo mogelijk een aantal 
keren in de uiterwaarden zingen. 
Op een van de avonden houden 
we een Sing Along. Je kunt dan elk 

gewenst lied ten gehore brengen: 
solo, met iemand samen of met de 
hele groep. 
Wies heeft al tientallen jaren erva-
ring. Met haar wervende enthou-
siasme helpt ze mensen over hun 
drempel heen te stappen. Elke drie-
daagse met Wies is een dynamisch 
avontuur. We sluiten de cursus 
af met een klein concertje in het 
kerkje van Wamel. 
Er zijn al een aantal mensen in-
geschreven, maar er zijn ook nog 
plaatsen beschikbaar.

Rustige compositie:
Gebruik van (vooral) horizontalen
Weinig verschil tussen de linker en rechterkant van je schilderij (bijna 
symmetrisch)
Belangrijkste aandachtspunt dicht bij het midden

Dynamische compositie
Gebruik van (vooral) diagonalen
Groot verschil tussen linker en rechterkant van je schilderij (a-symme-
trisch)
Belangrijkste aandachtspunt in een hoek van het schilderij

3. Hoe kan je je werk te corrigeren door middel van de compositie?

Is je tekening of schilderij te chaotisch? 
Dan zou je d.m.v. de compositie er meer rust in kunnen brengen:
* Zet er een horizontaal in; haal er een diagonaal uit
* Maak het iets symmetrischer
* Zet het belangrijkste aandachtspunt meer naar het midden
Zo heb je meerdere middelen om je schilderij rustiger te maken met 
louter een verandering in de compositie.

Is je tekening of schilderij te saai?
Dan kan je er d.m.v. de compositie meer dynamiek in brengen:
* Zet er een diagonaal in; haal er een horizontaal uit
* Maak het werk a-symmetrischer
* Zet het belangrijkste aandachtspunt meer naar een hoek van je werk
Zo heb je meerdere manieren om louter via de compositie je werk 
dynamischer te maken.



Gezelligheid gaat samen met fanatiek schilderen
Hartverwarmende groep in koude week

Van vroeg tot laat actief in het atelier
Verbondenheid en ontroering in Drente

De Wad’nweek was een koude week qua weer. Maar de sfeer was hart-
verwarmend. Met elf deelnemers was de groep goed bezet. Het was heel 
gezellig aan boord. Er werd fanatiek geschilderd als het kon, maar er was 
ook ruimte voor lol en persoonlijke gesprekken. 
De week: Zaterdagmiddag van Franeker naar Vlieland. Zondagochtend 
schetsen. Zondagmiddag naar Terschelling. Daar schilderen we maandag-
ochtend en ‘s middags varen we naar Ameland. Onderweg zeehondjes. 
Dinsdag de hele dag op Ameland. ‘s Ochtends schilderen in hotel De Jong 
i.v.m. regen. ‘s Avonds Tottenham- Ajax kijken in hetzelfde hotel. Woens-
dag: droogvallen onder Terschelling, wadlopen. ‘s Avonds nog een paar uur 
zeilen, ook in het donker. Zacht schommelend slapen op het wad. Don-
derdagochtend terug naar Terschelling. Daar schilderen en het werk be-
spreken bij Doeksen. Vrijdag terug naar Franeker. Schoon schip maken en 
afscheid nemen. Volgend jaar het 25e Wad’njaar:  Van 26 april- 1 mei 2020. 

20 deelnemers deden mee aan een Atelierweek voor gevorderden in 
Drenthe: resp. 7 en 11 schilders en Job in beide weken. Er is veel en inten-
sief gewerkt. Soms waren er al vóór het ontbijt mensen actief en ook ‘s 
avonds na 22.00 uur werd er nog gewerkt. Het enthousiasme sloeg vaak 
over van de een op de ander als een uit de hand lopende heidebrand. 
De gekozen thema’s waren vaak heel persoonlijk. Het zorgde regelmatig 
voor ontroering en verbondenheid. In de tweede week hadden we bo-
vendien een extra gezamenlijk thema: Stilte. Dat leidde tot zeer divers en 
origineel werk.
We bezochten het Aeckinger Zand om te schetsen en te schilderen.
Het weer werkte mee. Vooral in de tweede week was het vaak zo lekker 
dat we veelal buiten konden lunchen. Ook de ochtendkoffie en thee vier-
den we in de buitenlucht. Jurjen was de alom zeer gewaardeerde kok.
Meer foto’s binnenkort op onze website: www.bleuetvert.com.



Bijna 1000 titels in 2e serie is 96% méér
Nathalie wint fototitelwedstrijd Bij de 20 afleveringen waren 14 

verschillende mensen inzender van 
de beste titel. Nathalie was 4x de 
beste; Heleen haalde 3 eerste plek-
ken; Renate pakte er 2. 
  1. Heleen van der Spek
  2. Heleen van der Spek
  3. Nathalie van Bloemendaal
  4. Irma van den Velde
  5. Renate Buitenhuis
  6. Wouter van den Haak
  7. Constance Boekelman
  8. Renate Buitenhuis
  9. Gerda Vogels
10. Heleen van der Spek
11. Vincent de Jonge
12. Nathalie van Bloemendaal
13. Wim Hart
14. Betke Luijbregts
15. Irene Stuip
16. Vera van Meurs
17. Nathalie van Bloemendaal
18. Frank Arbouw
19. Inge Hoenselaar
20. Nathalie van Bloemendaal

14 verschillende namen 
Winnaar per aflevering

Nathalie van Bloemendaal is 
de winnaar geworden van de 
fototitelwedstrijd. In deze af-
levering was ze de beste en 
pakte net genoeg punten om 
van 3 naar 1 te stijgen in het 
klassement. Constance is 2e 
geworden en de vrienden van 
Wouter behaalden de 3e plek.
Tijdens de tweede serie van de fo-
totitelwedstrijd ontvingen we 993 
titels van 517 deelnemers. Gemid-

Wat een gekkies, hè Gakkie?

Oplossingen 2e serie aflevering 20: Eindklassement 2e serie Pt 
  1. (  3) Nathalie v Bloemendl 201
  2. (  1) Constance Boekelman 200
  3. (  2) Wouter van den Haak 197
  4. (  4) Heleen van der Spek 142
  5. (  5) Vera van Meurs 141
  6. (  7) Maurice Schipper 124 
  7. (  8) Annemarie Augustijn 123
  8. (  6) Vincent de Jonge 122
  9. (10) Renate Buitenhuis 108
10. (  9) Irene Stuip  106
11. (11) Wim Hart   80
12. (12) Gerda Vogels   62
13. (13) Kees Moerkerk   59
     (13) Jan Rijswijk   59
15. (15) Bep van Rheenen   54
16. (15) Marcel Smeeman   53
     (15) Irma van den Velde    53   
18. (18) Carla Dielen   52
19. (19) Inge Hoenselaar   49
20. (20) Sherry Huykman   41
21. (21) Annette Rooke   39
22. (22) Saskia Laan   34 
23. (23) Selma Kamphuis   33 
24. (24) Caro de Bruijn   30
25. (25) Juliette Reitsma   28
26. (32) Bart Mulckhuijse   24     
27. (26) Joke Dooper   22
28. (27) Irma Krabbendam   21
29. (28) Guus Versteegh   20
30. (29) Ria Daems   18
31. (30) Frank Arbouw   15
     (30) Betke Luijbregts   15
33. ( - ) Jonathan Zuiderwijk   14
34. (32) Connie Stroet   12
35. (34) Arnold Thoben   11
     (34) Lidy Bom   11
37. ( - ) Sjon Zuiderwijk   10
38. (36) Camiela Warringa     8
39. (41) Aernoud Witteveen     7     
40. (37) Trees Versteegen     4
     (37) Jeannette Kok     4
42. (39) Gert Komduur     3
43. (40) Riet Zwinkels     2
44. (41) Nicole Penterman     1
     (41) Cocky Blom     1

7 juryleden beslissen over slotaflevering
Spanning tot op het allerlaatst

De 15 besten van deze laatste aflevering zijn:
 
  1. Wat een gekkies, hè Gakkie? Nathalie v. Bloemendaal 15
  2. Nous sommes plus photogénique 
                     que ces têtes de fromages Jonathan Zuiderwijk 14
  3. En marche contre le foie gras Bart Mulckhuijse 13 
  4. Meer bewegen, zei de huisarts..., neem een gans. Annemarie Augustijn 12
  5. Te gak, die schilders! Constance Boekelman 11
  6. Zondagmiddag Buitenveldert Sjon Zuiderwijk 10
  7. En hier is ze dan: Jullie nieuwe model Wouter van den Haak   9 
  8. In ganzenpas deze Meursman uit Maurice Schipper   8  
  9. Een wandelingetje is goed voor de lever van de gans.  Inge Hoenselaar   7
10. Behalve een enkeling op het Franse platteland voorzag in de zomer van 1989
      niemand de val van de Berlijnse muur. Aernoud Witteveen   6
11. Zit mijn jasje goed, zit mijn dasje goed? 
                                    Vader gaat op stap.  Renate Buitenhuis   5 
12. Meerdere manieren om te onthaasten Wim Hart   4
13. Oie! Wat ben je mooi! Vera van Meurs   3
14. Model in ganzenpas Heleen van der Spek   2
15. Niet gans alleen op stap gaan... Bep van Rheenen   1

We ontvingen een nieuw record van 63 titels 
van 29 deelnemers. Veel inzendingen met het 
woord gans erin: In ganzenpas; Door gans het 
land, etc. Maar...: Het gaat om originaliteit. 
Deze 2e serie van de titelwedstrijd is tot het 
allerlaatste moment spannend gebleven. De 
jury heeft er heel lang en uitgebreid over ge-
debatteerd. Vier leden van de Retourzaterda-
gengroep stonden de vaste juryleden bij om 
een zuiver oordeel te vellen. 
Deze aflevering is gewonnen door Nathalie. 
De jury vindt de titel origineel en bondig. Ze 
dekt alle facetten van de foto: De boer, de gans 
en de Nederlandse schilders. Met die winst 
wint Nathalie ook het klassement. Constance 
is 5e deze keer en komt één puntje te kort 
voor de overwinning. De vrienden van Wou-
ter haalden een 7e plek en laten Wouter als 
3e eindigen. Zonder hun trouwe steun had 
Wouter het podium niet gehaald.
Heleen is 4e geworden met ook weer één 

puntje voorsprong op Vera. Op de 
plaatsen 6 t/m 10 verschoof nog 
van alles. Ook hier kleine verschil-
len. Annemarie en Maurice pakten 
resp. 12 en 8 punten en stijgen een 
plek ten koste van Vincent. Zo weet 
Renate ook net een plek te stijgen 
t.o.v. Irene.
In het peleton valt Bart op. Hij is 
3e in deze aflevering en stijgt van 
32 naar 26. Bart deed slechts de 
laatste twee keer mee en haalde 
toch 24 punten, ofwel 12 gemid-
deld. Nathalie haalde gemiddeld 10 
punten. Het laat zien dat Bart in 
potentie het podium zou kunnen 
halen in de 3e serie indien hij de 
komende 20 afleveringen dit niveau 
weet te handhaven.
Andere mogelijke toppers in de ko-
mende reeks zijn Jonathan en Sjon 
Zuiderwijk. Zij deden voor het 
eerst mee en haalden een 2e en 
een 6e plaats. Welkom kanjers!

deld was dat 49,7 titels van 25,9 
deelnemers. De eerste serie had-
den we 507 titels. Dat aantal is nu 
dus 96% hoger. De titelstrijd is heel 
populair en groeit nog steeds.
Vijftien verschillende mensen be-
haalden een keer de eerste plaats. 
Constance doet haar naam eer aan: 
Als meest constante deelnemer 
had ze als enige elke aflevering pun-
ten. Nathalie, Wouter en Vera had-
den ieder 19 keer punten, Heleen 

Top 10 verg. afl. 1-10 met 11-20 

  1. (  1-  2) Nathalie 102+  99
  2. (  4-  1) Constance   95+105
  3. (  3-  2) Wouter   98+  99
  4. (  2-  8) Heleen 100+  42
  5. (  6-  5) Vera    68+  73
  6. (11-  6) Maurice    50+  74
  7. (  8-  7) Annemarie    56+  67
  8. (15-  4) Vincent    31+  91
  9. (  6-  9) Renate    68+  40
10. (  5-10) Irene    71+  35

16 keer, Maurice 15 keer, Renate en 
Vincent 14 keer.
Interessant is ook om de eerste 
tien afleveringen te vergelijken met 
de tweede tien. Je ziet dan dat Hel-
een in de eerste tien afleveringen 
veel meer punten haalde dan in 
de tweede tien. Bij Maurice is het 
andersom. Bij Vincent ook met een 
nog groter verschil. In de eerste 
tien afleveringen is hij slechts 15e; 
In de tweede tien afleveringen zit 
hij heel dicht tegen de absolute 
top. Dat belooft wat voor de derde 
serie die vandaag begint! Iedereen 
begint weer op 0 punten...



De Meursman collectie
foto: Gerrit van Meurs

Fototitelspaarprijsvraag 3e serie afl. 1

Verzin een (onder-)titel...
Nieuwe kansen, nieuwe prijzen!

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 
punten verzamelt in 20 afleveringen, krijg je een gratis weekcursus schil-
deren of beeldhouwen in Le Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een gratis 
weekcursus (excl. overnachtingen en eten en drinken). 3e prijs: een doos 
oliepastelkrijt of een kunstfoto op dibond van een oudere serie van Gerrit. 
4e en 5e prijs: een potje jam uit Le Phaux.

In de eerste aflevering uit deze 3e serie een foto uit 1990. Een jonge 
vrouw zoekt met behulp van een diaraampje naar een geschikte 
compositie voor haar schilderij. Ondertussen schuift achter haar een 
oude Franse man voorbij. Wat denkt hij van de schilderende vrouw? 
Wat zijn de gedachten van de motief zoekende schilderes? Wat vind 
jij van dit tafereel? Hoe zou je het willen noemen?

Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klassement. Een ieder be-
gint weer op 0 punten. Dit biedt je de de kans om ook een keer bovenaan 
in het klassement te staan. Wie neemt als eerste de leiding in deze reeks? 
Speel mee! Nieuwe kansen, nieuwe prijzen! 
Oplossingen uiterlijk op 26 juni 2019. 

33 jaar B&V foto’s

Eerste aflevering!

Ingrediënten:
1 liter Griekse yoghurt
honing
citroensap
zout
olie
1 venkelknol
1 watermeloen
blaadjes citroenmelisse of munt
pistachenootjes

Maak een mengsel van de Griekse yoghurt met honing, citroensap en zout. 
Meng het al proevend tot de juiste verhouding.
Snij de venkelknol in heel dunne plakken. Meng deze door de yoghurtsaus 
heen. Schep het mengsel op de borden.
Snij de watermeloen in kleine stukjes. Het staat nog decoratiever indien je 
bolletjes schept met een kleine bolletjesschep. 
Schep een stuk of acht bolletjes (of stukjes) op het mengsel. Hou de me-
loen zo schoon mogelijk zodat de rode kleur goed zichtbaar blijft.
Decoreer het bord met een paar blaadjes citroenmelisse of munt en met 
een tiental gepelde pistachenootjes.
Maak een sausje met een beetje olie, citroensap en honing en sprenkel dat 
nog wat over het geheel heen.
Zet de bordjes direct op tafel en neem de reacties met een glimlach in 
ontvangst.
Jasmijn kookt in Le Phaux tijdens de Atelier- Verwenweek van 13- 20 juli.

In mijn geheugen staat het beeld heel helder voor ogen. We rijden met de 
Mitsubussie naar het verre Noorden voor de Wad’nweek en twee weken 
Drenthe. Niet Susan of ik, maar Jasmijn is de chauffeur. Stoer achter het 
stuur met een ultrakort geschoren koppie en een net die ochtend afge-
haald rijbewijs rijdt ze ons naar Friesland. In Drenthe gaat ze vervolgens 
twee weken koken. Het gaat haar voortreffelijk af.
Van kindsaf aan is Jasmijn geboeid door eten en eten klaar maken. Susan 
betrok haar vaak bij het koken. Ze liet haar hapjes proeven om haar te 
leren wat de invloed was van iets extra zout of een scheutje room, etc.
Het leerde haar al snel om al proevend een gerecht op smaak te brengen. 
Het is een van haar troefkaarten bij het koken. In Drenthe kreeg ze dat 
jaar applaus van beide cursusgroepen. Sindsdien kookt ze met enige regel-
maat voor de Retourdagengroepen. Zo ook afgelopen weekend.
De zon zorgde voor een zomerse sfeer, De buitentafel was gedekt. De 
cursisten hadden fijn gewerkt en waren toe aan een rijke maaltijd.
Jasmijn zorgde voor een evenwichtig en afwisselend zomerdiner. We be-
perken ons voor nu even tot het voorgerecht. Het ziet er mooi uit, smaakt 
zomers en bovenal lekker.

De Bleu et Vert keuken
Voorgerecht: Venkel met watermeloen
Kok: Jasmijn van Meurs. Tekst: Gerrit van Meurs 

April 2017: Jasmijn kookt 2 weken voor de atelierweken in Drenthe.



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Sinds 1990 spelen we elke zomer 
een korte voetbalinterland tegen 
de Fransen. Dit jaar is dat op 31 
juli.  Vooral de derde helft is een 
feestje met een uitgebreid buffet 
gedeeld met de inwoners van het 
dorp.  Wil je het ook eens mee-
maken? Meld je aan: 27 juli- 3 aug. 

Agenda   Exposities

Woensdag 31 juli: Frankrijk- Nederland
Jaarlijks sportfeestje met de Fransen

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

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

Laren, Singer Museum (Oude Drift 
1) Duitse expressionisten met o.a.  
Ernst-Ludwig Kirchner, Emil 
Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, 
Erich Heckel, Wassily Kandins-
ky, Franz Marc, August Macke 
en Alexej von Jawlensky, Paula 
Modersohn-Becker en Käthe 
Kollwitz 
t/m 25 aug: di-zo 11-17
www.singerlaren.nlZwolle, Museum de Fundatie 

(Blijmarkt 20)
Kunst als levensdoel - Charlotte 
van Pallandt
t/m 1 sept di-zo 11-17
www.museumdefundatie.nl

Schiedam, Stedelijk Museum 
(Hoogstraat 112)
Rothko & ik - Mark Rothko
Reserveer privétijd om helemaal 
alleen met Grey, Orange on Ma-
roon, No. 8 uit 1960 van Mark Ro-
thko te zijn (zonder je telefoon).
t/m 5 jan di-zo 11-17
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

Zwolle, Museum de Fundatie 
(Blijmarkt 20)
Zomerexpo - thema: Europa 
t/m 1 sept di-zo 11-17
www.zomerexpo.nl
www.museumdefundatie.nl

Johan Lammerink, Eyes 1 – Rich 
Amsterdam (127 ogen van 127 
mensen met 127 verschillende 
nationaliteiten, wonend in Am-
sterdam in 2016), bedrukt papier, 
spelden, hout, verf, 45,5 x 45,5 cm

Foto: Aad Hoogendoorn

Venetië, Italië, Giardini en Arse-
nale en div. andere lokaties
May you live in interesting times - 
58e editie van kunstbiënnale
89 deelnemende landen exposeren 
in de landenpaviljoens in de Giar-
dini, Arsenale en elders in de stad.  
79 internationale kunstenaars ex-
poseren in het centrale paviljoen 
(Giardini) en in de Arsenale. Te-
vens zijn er in de stad 21 andere 
kunstevenementen en 86 expo’s.
t/m 24 nov di-zo 10-18
www.labiennale.org



Gerrit Zonnebril
Klein grut

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ beteugelt agressie

Als Gerrit Zonnebril verzamel ik aanleidingen om verhalen te schrij-
ven.  Als ik even geen actuele aanleiding heb, duik ik in dat archief om 
inspiratie op te doen. De meeste notities groeien zo uit tot een volwas-
sen column.Maar lang niet alles leidt tot een bevredigende samenhang. 
Sommige snippers liggen al jaren in mijn digitale voorraadkast en komen 
maar niet tot groots leven. 
Vooral als het om uitspraken van onze meiden gaat, ben ik er deson-
danks zeer aan gehecht. Daarom publiceer ik ze nu hier als Klein Grut. 
Deze snippers zijn uit de puberteit van onze meiden. Een tijd die achter 
ons ligt. De meiden zijn uitgevlogen en wonen in Nijmegen en Arnhem. 
Ze zijn zelfstandig en hebben ons achter gelaten met een gevoel van 
trots en met soms een vleugje melancholie. En de notities uit die tijd 
bezorgen me altijd nog een warme glimlach.

Onze oudste dochter mag dan dertien jaar zijn, de spreekwoordelijke 
puberperikelen zijn vooralsnog achterwege gebleven. Wij prijzen ons 
gelukkig, maar de dag niet voor de avond is gevallen. Dertien is nog 
maar een prille staat van puberschap. Het kan nog stevig gaan stormen. 
En haar jongere zus heeft een beloftevol temperament dat ons naar alle 
waarschijnlijkheid veel driftiger zal gaan geselen.

Neef Marijn heeft een onbedwingbare lust om alles mee te maken in het 
leven en dan ook nog in de alles overtreffende trap. 
Onze dochter Marthe (13 jaar) geeft hem een ongevraagd advies: “Je 
kan niet alles in het leven, Marijn. Dat moet je accepteren. Ik wil graag 
rennen en springen. Maar dat kan ik niet. En daar heb ik mee leren 
leven”.

Jasmijn (12 jaar) over een zwangere vrouw die zeker dacht te weten 
een jongen te gaan baren: “Ja, zeker net als bij ons alleen maar blauwe 
muisjes! Vrouwelijke intuïtie…: je kunt er niet altijd op rekenen!”

Als een van de retourdagers aan het eind van het seizoen besluit te 
stoppen met de cyclus, reageert Marthe met een toon van ongeloof: 
“Hoe kan je dat nou doen? Je was net zo’n aanwinst voor de groep!”

Bij de vrijdagse swingavond is Sexbomb van Tom Jones een vast onder-
deel waar Wouter en ik als rituele dans een wilde homoact uitvoerden 
met een gedeeltelijke strip tease. Jarenlang zaten de meiden dan achter 
de bar weggedoken om het niet te hoeven zien. Maar steeds kwamen 
die koppies dan even omhoog om te kijken hoe erg het wel niet was. 
Als ze 17 en 15 jaar zijn, zijn ze de schaamte voorbij. Dat jaar reageren 
ze allebei nonchalant zodra ze zien dat ik het nummer in de playlist 
zet.
Marthe: “Doe maar lekker je ding, papa!”
Jasmijn: “Wat ben je toch een lekker gek ventje” 
En aansluitend loopt ze vooruit op haar vertrek terug naar Nederland 
dat weekend: “Ik ga jou de komende weken heel erg missen, manne-
tje!”

Herbeleven 

Reizend door de tijd, 

vind ik mijzelf

een jongere versie, 

die deze wereld ontdekt. 

Op elke plek waar ik kom, 

hangt een verlaten herinnering.

Ik gris het uit de lucht 

en herleef de vergetelheid.

Overspoelt met verlangen 

en nostalgie 

wens ik dat ik terug kon.

Even de persoon voelen 

die verbonden is met die plek.

Dan is het moment voorbij 

en keer ik terug naar het nu 

achtergelaten 

met een leeg en dof gevoel.

In de aanloop naar weer een 
nieuwskrant schets ik in grote lij-
nen hoe ik een verhaal van Gerrit 
Zonnebril in elkaar heb gestoken. 
Susan reageert: “Als ik het zo hoor, 
heb je het allemaal flink aan elkaar 
gerommeld. Laat mij dat verhaal 
eerst maar even lezen voor je het 
weg stuurt”.
Marthe springt onmiddellijk voor 
me in de bres: “Mama, Kees van 
Kooten schrijft precies zo. Hij 
rommelt al zijn verhalen maar 
zo’n beetje aan elkaar.  En dat is 
wél literatuur, hoor!”

Op weg/ Annemarie Augustijn 
O.I. inkt en oliepastelkrijt op papier, 50 x 65 cm, 2019.
Gemaakt tijdens B & V atelierweek in de Blauwe Bok, Drenthe

Bleu & Vert ETALAGE


