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Ga mee met de jubileumeditie; deadline op 1 maart 2020
Al 25 jaar zeilt B&V over de Waddenzee met de Vlieter

Bij groepsbezoek evt. met uitgebreide lunch voor redelijke prijs
Gerrit houdt open atelier op afspraak: 7- 12 december

Aqua 19008 is een van de Waterwerken die Gerrit dit jaar maakte in een grillige stijl van aquarelleren.

Van 7 tot en met 12 december houdt Gerrit Open 
Atelier op afspraak. Alle Waterwerken zijn die dagen 
tentoon gesteld aan de Kerkstraat 76. Woonkeuken, 
bijkeuken, halletje, tuinkamer en atelier zullen een ruim 
overzicht geven van de ontwikkelingen van de Water-
werken vanaf 2014. In drie presentatiekisten staan bo-
vendien de oudere Waterwerken ter inzage.
Zes dagen lang heb je de gelegenheid om een bezoek 
te brengen aan Wamel. Je kunt per mail of telefonisch 
een afspraak maken via resp. info@bleuetvert.com 
of 0487-502444. De Waterwerken die Gerrit dit jaar 

Op 16 november is Annemarie 
Augustijn overleden, een van de 
trouwste vier deelnemers van Bleu 
et Vert. Met haar dood verliezen 
we, na het overlijden van Wouter 
vd Haak in april 2018, opnieuw 
een van de meest dierbare leden 
van onze kunstzinnige familie. 
Zie tevens blz. 4

Van 24 april tot en met 1 mei 
vieren Bleu et Vert en de Vlie-
ter het vijfde lustrum van de 
B&V Wad’nweek.
Toen we in 1996 met deze avon-
tuurlijke weken begonnen, hadden 
we nooit kunnen denken dat we 
het 25e jaar zouden halen. Het eer-
ste jaar voeren we vanaf Amster-
dam. Vanaf het tweede jaar werd 
Enkhuizen de vertrekhaven. Later 
verplaatsten we dan naar Frane-
ker om bovenal op de Waddenzee 
te kunnen zeilen. Inmiddels zijn er   
274 schilderpassagiers mee geva-
ren met de tjalk van Jan Rijswijk. 
Vorig jaar waren alle plaatsen aan 
boord bezet. We hopen ook dit jaar 
weer op een stevige bezetting. 
Hou je van schilderen en van zeilen? 
Ben je graag in een omgeving van 
ruimte en licht? Vind je het leuk om 
van eiland naar eiland te hoppen? 
Hou je van een avontuurlijke week 
in de buitenlucht? Meld je dan nu 
aan voor de 25e B&V Wad’nweek. 
We gaan er een fijne feestweek van 
maken!

Bleu et Vert zomerprogramma 2020
                 
Cursussen in Nederland
  
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:   25 apr -   1 mei 

De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken tekenen-schilderen:   1 mei -   8 mei 
      8 mei - 15 mei

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2020 - mei 2021 
 
Cursussen in Frankrijk 

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Beeldhouwen: Henk de Jong    18 juli - 25 juli
 Henk de Jong  25 juli -   1 aug
 Henk de Jong   1 aug -  8 aug

Tekenen/ schilderen:              18 juli - 25 juli
                25 juli -   1 aug 
      1 aug -  8 aug

Cursusweken in Bel Any,  Fr. Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie     15 aug - 22 aug 

Theater:  Sanne Arbouw 22 aug - 29 aug*
 

Tekenen/ schilderen:              15 aug - 22 aug
         22 aug - 29 aug
 * = bijna volgeboekt

Annemarie overleden

Annemarie en Wouter in Wamel

maakte in de nieuwe, grillige stijl van aquarelleren heb-
ben onlangs bij de expositie KunstBakens in de Kerk 
veel positieve reacties gekregen. Kom ze in de tweede 
week van december zelf eens uitgebreid bekijken. Wij 
serveren er een drankje en een hapje bij.
Indien je met een groep komt, kan je wanneer dan ook 
afspreken en kunnen we voor een redelijke prijs tevens 
voor een uitgebreide lunch zorgen. 
Op blz 3 van deze nieuwsbrief vind je meer nieuws 
over de expositie KunstBakens in de Kerk. Je vindt er 
ook enkele foto’s van nieuwe Waterwerken.

1996: Jeannette aan het roer; Jan houdt een oogje in 
het zeil. Jeannette was de allereerste inschrijver op 
een B&V zeil- schilderweek.  

Droogvallen 2019. Kok Susan bekijkt met enkele 
deelnemers een kleine Wad’nvangst.
Vogels, zeehonden, de Brandaris, schilderen, zeilen in 
het donker: Het hoogtepunt van de Wad’nweek blijkt 
toch altijd weer het droogvallen.



Le Phaux nu al op 15 inschrijvingen
Nieuw record oudejaarsboekingen!

Hoe het komend seizoen in Le Phaux ook mag gaan: Het heeft 
nu al een record te pakken. Nooit eerder hadden we voor de 
jaarwisseling zoveel aanmeldingen. En dat terwijl de maand de-
cember nog pas net begonnen is.
Het record voor Le Phaux stond op 8 en dat was in het najaar van 2017.  
Nu staat de teller op 17 inschrijvingen voor Le Phaux. Met december  
grotendeels nog voor de boeg is dat ronduit spectaculair. Meestal eindigen 
we het jaar met 0-3 inschrijvingen voor de nieuwe zomer in Le Phaux. 
Maar het bericht in de nieuwsbrief van september dat het niet zeker is, dat 
we de creatieve weken in Le Phaux na dit seizoen voortzetten, heeft veel 
vroege boekers opgeleverd. 
Het gevolg is dat er alleen in de week 18- 25 juli nog privékamers be-
schikbaar zijn. Het huisje in Le Phaux is alleen nog vrij in de week 1- 8 
augustus. 
Wil je a.s. zomer naar Le Phaux komen, niet kamperen en wél een privé-
slaapplek hebben, moet je dus heel snel zijn en vroeger dan ooit.
Meld je nu al aan, of neem een optie op de plek van je keuze.

Schilderen in Hauteville. Sommige mensen kunnen niet wachten op juli.

Vrije inschrijvingen in week 1-8 mei Blauwe Bok, Drenthe 
1e B&V gevorderdenweek met open inschrijving

De expositie in de Blauwe Bok trekt vaak veel dorpelingen uit Zorgvlied.

Bel Any nu al op 9 aanmeldingen
Nieuw record oudejaarsboekingen?

D

Bleu et Vert verzorgt sinds 
2013 atelierweken voor ge-
vorderden in de Blauwe Bok 
in Zorgvlied, Drenthe. Beide 
weken zijn voor gevorderde 
schilders en de aanmelding 
waren altijd op uitnodiging. 
Maar vanaf dit jaar geldt voor 
de eerste van de Drenthewe-
ken een open inschrijving voor 
iedereen met ervaring. 
De eerste atelierweek voor gevor-
derden is in de Blauwe Bok van 1 
tot 8 mei. Belangrijk is dat je zelf-
standig kunt werken. Want er is 
geen programma zoals in Le Phaux 
en Bel Any. Iedereen werkt naar 
eigen inhoud, een eigen thema of 
onderwerp. 
Gerrit fungeert in deze weken als 
beeldend coach. Hij is aanwezig om 
vragen te beantwoorden en mee te 
kijken met de vorderingen van je 

Henk leidt de bespreking van het werk van de beeldhouwers.

werk.  Hij stelt je vragen en komt 
desgewenst in samenspraak met 
jou tot een specifieke opdacht. 
Aan het einde van de dag houden 
we een uitgebreide bespreking van 
ieders werk. Het samen bekijken 
en bespreken van het werk is in-
spirerend en leerzaam. We sluiten 
de week af met een expositie voor 
onszelf en belangstellenden uit de 
omgeving. Meestal is deze expo 
goed bezocht.
Heb je enige ervaring in het teke-
nen en schilderen en wil je je een 
week onderdompelen in een bad 
van inspiratie en concentratie? Dan 
is de week 1-8 mei echt iets voor 
jou! 
Kijk op onze website voor meer 
informatie: www.bleuetvert.com/
drenthe. Daar vind je ook een kor-
te film die je een impressie geeft 
van een week in de Blauwe Bok.

De theatergroep heeft nu al veel aanmeldingen voor de zomer in 2019.

Schilderen in Jeantes, een van de pittoresque dorpjes rond Bel Any.

De zanggroep in de tuin van Bel Any onder leiding van Frohmut.

De boekingen voor Bel Any 2020 lopen volgens recordschema. 
Twee jaar geleden stond de teller aan het eind van het jaar op 12 
inschrijvingen; nu hebben we er 9.
Het is vooral de theatercursus die de belangstelling heeft van vroege boe-
kers. Er staan 6 mensen ingeschreven en er is nog 1 reservering.Nooit eer-
der had de theatergroep vóór de jaarwisseling al boekingen. Het betekent 
dat Sanne deze week weer zal gaan verzorgen en dat we die ook in 2021 
weer op het programma zullen gaan zetten. 
Er staan ook al enkele schilders genoteerd voor komende zomer in Bel 
Any. Door de vroege boekingen zijn er louter nog privékamers voor twee 
personen. En alle huisjes staan al geboekt of in optie voor komend seizoen.
Overigens is er nog een B&B in oprichting op 10 minuten lopen van Bel 
Any. Mogelijk gaat die a.s. zomer ook plaats bieden aan B&V deelnemers.



Vrijheid van materialen levert avontuurlijke schilderijen met grillige structuren
Gerrit’s veranderde, avontuurlijke werkwijze leidt tot nieuwe serie aquarellen

De expositie KunstBakens in de Kerk was een groot succes. In de 
kerk van Wamel telden we in twee weekenden 330 bezoekers. 
Ze waren vol lof over de sfeer die uitstraalde van de kerken ge-
vuld met kunstwerken. 
Er deden tien kunstenaars mee met deze tentoonstelling en hun werk 
was verspreid over vier kerken. In Druten waren dat Hermine Lewiszong, 
Geert Lemmers en Theo Tomassen. In Boven Leeuwen was het werk van 
Conny Denis en Monique van Stokkum te zien. In Dreumel deelden Clau-
dia van der Linde en Ans van den Hurk de ruimte. In de kerk van Wamel 
was het werk van Eduard Gerrits, Nellie de Mulder en Gerrit van Meurs 
tentoon gesteld. 
In alle kerken waren de reacties van de  bezoekers heel positief. Sommige 
mensen waren nog nooit in de betreffende kerk geweest terwijl ze al tien-
tallen jaren in het dorp woonden. Deze expositie gaf hen de gelegenheid 
om eens een kijkje van binnen te nemen.
De medewerking van de protestantse kerken was hartverwar,mend. We 
kregen alle ruimte om het werk optimaal tot hun recht te laten komen. 
Kosters hielpen belangenloos mee om de inrichting aan te passen.
Het geeft al met al de kunstenaars van KunstBakens het idee dat ze deze 
ruimtes vaker kunnen inzetten tijdens de activiteiten van de stichting. 
Voor het komend seizoen staat er weer een “gewone” atelierroute op het 
programma. Die zullen we ergens in de herfst van 2020 organiseren.
Aan het begin van 2020 staat bovendien de expo “Over Stromen” in mu-
seum Tweestromenland op het programma. KunstBakens werkt mee aan 
dit project (zie blz 4).

330 bezoekers in twee weekenden
KunstBakens in de Kerk zeer succesvol

Bezoekers in de kerk van Wamel tijdens de expo KunstBakens in de Kerk

Twee van de nieuwe grote aquarellen (30 x 87 cm) die Gerrit maakte in september: Aqua 19010 en Aqua 19009.

Twee kleinere nieuwe aquarellen (20 x 58 cm) uit september: Aqua 19011a en Aqua 19012a. Gerrit hoopt dit jaar nog meer te werken in deze stijl.

Na de cursuszomer heb ik een 
serie nieuwe Waterwerken ge-
maakt: grote en middelgrote 
aquarellen. Ik gebruikte een 
nieuwe werkwijze met heel 
veel vrijheid voor het materi-
aal. Het werk is rijk van kleur 
en grillig van vorm.
Sinds 2004 werk ik n.a.v. het thema 
Water. Ik had nooit kunnen beden-
ken dat dit me zoveel jaren later 
nog altijd erg zou boeien. Elke keer 
blijken er weer nieuwe technieken, 
materialen en werkwijzen te zijn 
om mijn collectie Waterwerken 
te verdiepen. Deze maand hoop 
ik verder te werken aan de serie 
aquarellen en Oostindische inkten 
in deze stijl. Ik zou ook nog een 
aantal tekeningen willen maken.
In 2020 komt er een nieuwe catalo-
gus uit van mijn Waterwerken met 
het werk van 2016- 2019. 
De eerdere catalogi Waterwerken 
2004- 2011 en Waterweken 2012- 
2015 zijn nog steeds te koop in de 
Waterwinkel: resp. € 10,= en 
€ 30,=. Meer info:  blz 5 en via www.
gerritvanmeurs.nl/waterwinkel.



Gerrit zoekt ruimte in Arnhem of Nijmegen 
Expo 25 jaar evacuatie rivierengebied

B&V verliest trouw en liefdevol familielid
Annemarie bescheiden en eigenzinnig kunstenaar

Op 16 november is Annemarie Augustijn overleden, in het bijzijn van haar 
kinderen. Annemarie was al een aantal jaren ziek. Ze leed o.a. aan longkan-
ker. De laatste tijd werd duidelijk dat ze niet heel lang meer zou leven. 
Annemarie hoort bij Bleu et Vert’s trouwste vier klanten aller tijden. In 
1993 volgde ze voor het eerst een schilderweek in Le Phaux. Ze kwam 
hier 13 weken als deelnemer, vaak samen met Arend, haar partner. 
Ze heeft ook nog een paar keer als kok gewerkt voor Bleu et Vert in Le 
Phaux. Ze maakte lekkere en mooie maaltijden. 

Eind januari is het 25 jaar geleden dat Nederland in rep en roer 
was vanwege dreigende overstromingen. Het leidde tot een mas-
sale evacuatie van het rivierengebied. 
Maar liefst 250.000 mensen verlieten huis en haard om elders gespannen 
af te wachten. Uiteindelijk hielden de rivierdijken het. Sindsdien zijn ze al-
lemaal verhoogd en verzwaard.
In januari en februari is er heel veel aandacht voor deze herdenking. Het 
leidt o.a. tot een tentoonstelling in museum Tweestromenland in Beneden 
Leeuwen. Een tiental regionale kunstenaars stellen werk ter beschikking 
voor deze expositie. Een of twee van mijn Waterwerken zullen er deel van 
uitmaken. Sommige kunstenaars hebben destijds werk gemaakt over de 
spannende situatie. Anderen maken werk speciaal voor deze expo. 
De expositie is vanaf eind januari te zien in museum Tweestromenland. 
Meer nieuws volgt in de 89e nieuwsbrief van ergens eind januari.
Tegelijkertijd zal ik een expositie inrichten van zijn Waterwerken. Het liefst 
zou ik een ruimte huren ergens in Arnhem of Nijmegen. Hoewel de be-
volking van deze steden in 1995 niet werd geëvacueerd, was ook in deze 
steden de spanning groot tijdens het extreme hoge water.
Ik zoek geen museum of galerie.Die hebben hun programma voor 2020 al 
lang en breed klaar. Het gaat mij om een ruimte die ik als particulier voor 
ca twee weken zou kunnen huren.
Heb je wellicht een idee over een geschikte expositieruimte in Arnhem of 
Nijmegen? L:aat het me weten via 0487-502444 of info@bleuetvert.com.

Annemarie toont haar werk bij de Retourdagengroep in Wamel (2019).

Annemarie en Arend in Le Phaux bij de beeldhouwexpositie (2005).

Annemarie als Bleu et Vert kok in Le Phaux (2000).

Van 2001 tot afgelopen zomer was Annemarie lid van de Retourzaterda-
gengroep. Vaak volgde ze ook een week schilderen voor gevorderden: 4 
jaar in Fosse, Belgische Ardennen en 7 jaar in de Blauwe Bok in Drenthe. 
Zo is ze deel van de B&V familie, de groep zeer trouwe cursisten die met 
elkaar bevriend zijn geraakt en elkaar ook buiten B&V activiteiten volgen. 
Annemarie werkte altijd experimenteel en eigenzinnig. Ze combineerde 
allerlei materialen door elkaar heen: “Ik klooi gewoon maar wat aan”. Ze 
was vaak erg bescheiden over haar werk. 
In Wamel vierde ze op een dag haar 65e verjaardag met al haar kinderen en 
kleinkinderen, samen schilderend aan een heel groot schilderij. Ze genoot 
die dag met volle teugen en was ons daarna ondubbelzinnig dankbaar.
Annemarie had een verfijnd gevoel voor humor, deed mee aan de B&V 
titelprijsvraag en eindigde bij de vorige serie als 7e in het eindklassement.
Ze was een gevoelig, kunstzinnig en eigenzinnig mens. Ze heeft geen een-
voudig leven gehad en was ook voor zichzelf vaak niet makkelijk. 
Maar Annemarie was ook liefdevol en meelevend. Vele jaren wierp ze zich 
op als een “nepoma”voor onze kinderen, tot wederzijds genoegen.
We zullen de vele mooie herinneringen aan haar koesteren.

Op 9 november kwamen een dertigtal deelnemers van de crea-
tieve vakanties in 2019 naar Wamel voor het jaarlijkse nazomer-
feest. Gerrit had zijn Waterwerken in expositie opgehangen. Het 
buffet van meegenomen etenswaren was weer zeer gevarieerd 
en heerlijk. 
De films van de cursussen in Le Phaux, Bel Any, Drenthe en op de Wad-
den vielen dusdanig in de smaak dat er volop fantasieën over meedoen 
in 2020 de rondte deden. Het leidt mogelijk op korte termijn tot extra 
aanmeldingen.
De quiz Petje op, Petje af werd fanatiek gespeeld. In de finale stonden drie 
zeer trouwe deelnemers: Caro, Marjolijn en Bart. Marjolijn won uiteinde-
lijk de hoofdporijs: Een grote doos Rembrandt pastelkrijt. De andere twee 
finalisten gingen met een klein doosje oliepastelkrijt naar huis.
Al met al kijken wij met een goed gevoel terug op deze reünie. De belang-
stelling en het enthousiasme was ruim voldoende om ook in 2020 weer 
een nazomerfeest te organiseren.

Trouwe B&V gangers verdelen quizprijzen
Ruime opkomst en enthousiasme voor reünie

Hoog water aan de dijk in Wamel in januari 2012



De Bleu et Vert keuken
Hoofdgerecht: Bietenballetjes
Kok en tekst: Susan Ebbers

Balletjes worden altijd met enthou-
siasme begroet. Of je ze nu klaar 
maakt als toevoeging aan een buf-
fet, een hartige snack, of als avond-
maaltijd: Een balletje gaat er altijd 
in. Op de foto zijn ze gecombineerd 
in een herfst maaltijd met tzatziki, 
champignon kaassaus, quinoa, ge-
roosterde witlof, stukje mais en 
een rijke salade om de start van 
het nieuwe retourdagen seizoen 
feestelijk te openen.

Bietenballetjes
Het gemakkelijkst maak je dit re-
cept met behulp van een keuken-
machine, maar zonder kan in prin-
cipe ook. 

1 teen knoflook uitpersen of fijn-
hakken met het hakmes in een 
draaiende keukenmachine, laat de 
teen in de machine vallen. 
5 volle eetlepels (75 gram) haver-
mout fijnmalen met het hakmes 
van de keuken machine
3 geschilde rauwe bietjes (450 
gram) raspen met de fijne rasp
1 uitje fijn snijden of raspen
Voeg toe en meng:
100 of 200 gram zachte geitenkaas 
3 eetlepels zonnebloempitten
1 ei, scheutje zoete chilisaus 
1 geritst gehakt takje rozemarijn, 
kerrie, peper, zout. 

Je kunt het wat extra binden met 
falafel mix of notenburger mix van 
Johannesmolen. Dat bindt fijn en 
geeft nog wat extra smaak. 
Als je dat niet hebt, kan je ook zo 
nodig nog binden met wat extra ha-
vermout, volkoren meel of brood-
kruimels. 
Bak een klein proefballetje om te 
kijken of de smaak goed is. Ze mo-
gen lekker pittig/hartig zijn. 
Je kunt de balletjes rollen en in een 
laagje olie in de koekenpan bakken. 
Als je dat teveel werk vindt, kan je 
ook kleine hoopjes leggen op een 
bakplaat in de oven of in een oven-
schaal in een dunne laag uitstrijken.
Het is lekker om ze knapperig te 
bakken. 
In de koekepan zijn ze na 10-15 
minuten gaar; gebruik laag vuur en 
liefst een anti aanbakpan. In de oven 
op ca 200 graden na 20-30 minu-
ten. Controleer of ze knapperig van 
buiten en zacht maar gaar van bin-
nen zijn. Anders nog iets langer. 
De balletjes zijn wel lastig om te 
rollen. Ze vallen een beetje uit el-
kaar. Tip is om de balletjes een half 
uurtje in de koelkast of een kwar-
tiertje in de vriezer te leggen dan 
worden ze wat vaster.
Een uitgebreide salade erbij maakte 
het diner van de eerste Retourdag 
extra feestelijk. 

Schilderijen, natuurkunst, fotoseries en Bleu & Vert
Negen boeken in de Waterwinkel

Doosje met 15 Waterwerkkaarten voor € 10

Wie zoet is, krijgt kunstkaarten

Sinds september heeft Gerrit een nieuw produkt in de Waterwinkel: Een 
bruin kartonnen doosje met 15 kaarten van zijn Waterwerken. Je kunt 
het aanschaffen voor slechts 10 euro. In het deksel van het doosje tref je 
een gedicht van Gerrit aan, een persiflage op Denkend aan Holland van 
Hendrik Marsman.
Mocht je een bezoek brengen aan het Open Atelier op afspraak tussen 7 
en 12 december (zie blz 1), dan kun je zo’n doosje zelf samenstellen en 
direct meenemen. We kunnen ook een doosje opsturen per post. Je kiest 
dan op www.gerritvanmeurs.nl/waterwinkel de 15 kaarten van je keuze. 
De nummers stuur je op naar info@bleuetvert.com. Of je laat je verrassen 
door de keuze die wij voor je maken. 
Je betaalt i.g.v. toezending wel de portokosten: € 4,=. Maak in dat geval 
€ 14,= over op IBAN NL57 ASNB 0781 2532 68 t.n.v. G.J.H. van Meurs/ 
Bleu et Vert. We sturen dan het doosje naar je toe. 
Je kunt het vervolgens in een schoen stoppen of onder de boom zetten.

Het doosje met 15 kunstkaarten van Waterfoto’s. Je kunt 15 kunstkaar-
ten uitzoeken naar keuze, ook van Gerrit’s schilderijen en tekeningen. 

Er zijn 9 boeken van Gerrit te koop: 2 over zijn teken-, schilderkunst, 4 
van fotoseries, 1 over natuurkunst en 2 over Bleu et  Vert. We sturen deze 
artikelen naar je op. Zo kun je iemand verrassen met een origineel kado. 
Prijzen incl. porto. Meer informatie: www.gerritvanmeurs.nl/waterwinkel.

Dit zijn de boeken:
1. Waterwerken 2012 - 2015
74 pagina’s full colour, 120 grs, 21,7 x 28,6 cm, harde kaft Prijs: € 35,=.  
2. Waterwerken 2004 - 2011
66 pagina’s full colour, 120 grs, 20,3 x 27,3 cm, zachte kaft. Prijs: € 14,=. 

1+2 Beide catalogi ontvang je nu voor slechts € 41,=.
3. Ritme en reflectie Waterfoto’s 
64 pagina’s full colour, 117 foto’s,  21,7 x 28,6 cm, harde kaft Prijs: € 35,=. 

4. Natuurkunst 2008 - 2014
62 pagina’s full colour, 120 grs, 21,7 x 21,7 cm, harde kaft. Prijs: € 30,=. 

5. Corso Fleuri
5a. Corso Fleuri, serie van 173 foto’s, 20x 21 cm, 120 blz. Prijs: € 40,=.
5b. Corso Fleuri, selectie van 50 foto’s, 20x 21 cm, 52 blz. Prijs: € 14,=.

6. Licht en Beweging
6a. Licht en Beweging, de hele serie, 20x 21 cm, 112 blz. Prijs: € 40,=.  
6b. Licht en Beweging, sel. van 50 foto’s, 20x 21 cm, 52 blz. Prijs: € 14,=. 

7. Fruits de Mer
Fruits de Mer, de hele serie van 52 foto’s, 20x 21 cm, 54 blz. Prijs: € 29,=.  

8. 25 ans Bleu et Vert
120 blz full colour op 200 grs papier, vlakliggend, harde kaft. 
8a: 30,5 x30,5 cm. Prijs: € 66,= incl porto 
8b: 21,5 x21,5 cm. Prijs: € 48,= incl porto 
9. En vacances au Phaux
32 blz full colour, 120 grs papier, harde kaft. 21,5x 21,5 cm. Prijs: € 21,=. 

Wil je een van bovenstaande artikelen thuisbezorgd krijgen, 
maak dan het genoemde bedrag over op banknr NL57 ASNB 
0781 2032 68 t.n.v. G.J.H. van Meurs/ Bleu et Vert, o.v.v. het arti-
kelnummer. Wij zorgen ervoor: het komt in de bus!



De Meursman collectie
foto’s: Gerrit van Meurs

Fototitelestafette 3e serie
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 (troost)prijs: een potje jam uit Le Phaux.

In de 4e aflevering uit deze 3e serie een foto uit 2015. Trouwe B&V 
deelnemer Ernst van Es wil het kruis in Le Phaux tekenen. maar niet 
van onderaf gezien, nee, van bovenaf. Dus leent hij een ladder en 
klimt omhoog. Wat denken de Franse inwoners van Le Phaux van 
deze actie? En hoe zou jij het willen noemen?

Verzin een (onder-)titel en pak punten voor je klassement. Na drie afleve-
ringen is het klassement nog heel kneedbaar. Met een 1e plaats in de 4e 
aflevering kun je een enorme sprong maken. Pak die kans om mee te doen 
voor de prijzen en speel mee!  
Oplossingen uiterlijk op 18 jan. 2020 om 21.00 uur. 

33 jaar B&V foto’s

4e aflevering

Jouw gras is groener

Oplossingen 3e serie aflevering 3:

Maurice leidt langgerekt peleton

Otto eenzame koploper

De 15 besten van de 3e aflevering:        
 
  1. Jouw gras is groener Maurice Schipper 15
  2. Ja, wijzen kan ik ook. Otto Pasteuning 14
  3. De werkelijkheid is geen excuus, meneer  Karin van der Kooy  13
  4. De beste stuurlui zitten op de fiets Rob van Meurs 12
  5. Daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal  
 Sjon Zuiderwijk 11
  6. Doe het dan zelf als je het zo goed weet! Irene Stuip 10
  7. Daar heb je Flipje, van de Betuwe! Hennemieke Eenhoorn   9 
  8. Schilderen is net fietsen: af en toe even stoppen
 Marcel Smeeman   8
  9. Dà hedde gè goed nagemakt Annette Rooke   7
10. Petje op weet het beter Caro de Bruijn   6
11. Als wij daar gaan staan, schilder je ons er dan bij?
 Vera van Meurs   5
12. Do ist der Bahnhof! Heleen van der Spek   4
13. Daar beneden sta je dichterbij Robert Zazou   3
14. Nog meer groen? Constance Boekelman   2
15. Aanwijsplek Jonathan Zuiderwijk   1

We ontvingen 62 titels van 26 deelnemers (record is 63 van 30). De jury spint van 
tevredenheid bij dit soort aantallen.
De jury kiest de oplossing van Maurice als de beste. Hij stijgt zo van 9 naar 2 en 
leidt het langerekte peleton, met een klein gaatje naar de achtervolgers.
Opnieuw pakt Otto 14 punten. Met 40 uit 3 deelt hij nu het puntenrecord uit 3 af-
leveringen van de 2e titelserie dat op naam staat van Nathalie en van...: zijn overle-
den vriend Wouter. Otto staat nu alleen aan de leiding met een flinke voorsprong.
Karin is 3e deze keer met een uitspraak uit het leraarsjargon van Gerrit. Ze springt 
zo in een keer van de staart naar de subtop. Ook Rob maakt die sprong met de 
4e plek van deze keer. Overigens waren er meer varianten op De beste stuurlui..., 
maar de jury vindt die van Rob de leukste van die reeks.
Sjon parafaseert opnieuw uit de popmuziek en heeft er weer succes mee. Hij 
schuift naar de 3e plek in het klassement. Ook Hennemieke consolideert haar 
positie bovenin met een jamtitel en schrijft deze aflevering 9 punten bij.
Irene had in de vorige serie de 8e plaats in het eindklassement. In deze serie had 
ze een koude start, maar nu knalt ze binnen met 10 punten.
Ook Marcel doet goede zaken met zijn 8e plek deze keer. Zijn puntentotaal loopt 
ineens op van 1 naar 9.
Annette pakt ook weer punten en sluit aan 
bij de subtop.
Caro en Vera verliezen daar iets terrein, 
maar handhaven zich bovenin door weder-
om wat punten te scoren. 

Algemeen klassement:        
  1. (  1) Otto Pasteuning 40
  2. (  9) Maurice Schipper 26
  3. (  9) Sjon Zuiderwijk  22
  4. (  2) Caro de Bruijn 21
  5. (16) Rob van Meurs 20
     (  9) Hennemieke Eenhoorn 20
     (  2) Vera van Meurs 20
  8. (20) Karin van der Kooy 18
     (  9) Annette Rooke 18
10. (  2) Bart Mulckhuijse 15
     (  5) Jonathan Zuiderwijk 15
12. (  6) Carla Dielen 13
13. (13) Constance Boekelman 12
     (  7) Jetteke Noordzij 12
     (  7) Vincent de Jonge 12
16. (18) Heleen van der Spek 11
17. ( - ) Irene Stuip 10
     (13) Wim Hart 10
     (13) Annemarie Augustijn 10
20. (23) Marcel Smeeman   9
21. (16) Kees Moerkerk   8
22. (18) Selma Kamphuis   7
23. (21) Aernoud Witteveen   4
24. ( - ) Robert Zazou   3
     (22) Hanneke van der Kooy   3

Twee kanjers uit de eerste twee 
series: Constance en Heleen (2 x 
top 5) sprokkelen weer wat punten 
bijeen. Ze staan vooralsnog bene-
den hun stand, maar dat gaat waar-
schijnlijk nog veranderen.
Robert Zazou is geheel nieuw in de 
lijst. Nooit eerder stuurde hij in en 
hij pakt direct wat punten mee.
Ten slotte pakt Jonathan 1 troost-
punt. Hij zakt daarmee wel iets weg 
in de stand en is nu middenmoter.
Meerdere oplossingen werden 
dubbel ingezonden. De eerste van 
de twee krijgt in dat geval de pun-
ten. Zo kan het lonen om snel in 
te sturen.
Na Otto staat iedereen dichtbij el-
kaar. Na de volgende aflevering kan 
alles anders zijn. Maurice is de eni-
ge die dan de leiding van Otto zou 
kunnen overnemen. Wie scoort?



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Aanstaande zomer is de 30e voetbalinterland in Le Phaux. De vrouwen 
spelen 2 x 7 minuten en de mannen 2 x 10 minuten. Elk jaar is het weer 
een fijn feest met een hoop lol, gezellige gesprekken en een heerlijk buffet. 
Nederlanders en Fransen zijn zeer gehecht geraakt aan deze traditie. 
Zou je het ook weleens willen meemaken? De 30e editie van Frankrijk- 
Nederland is op woensdag 29 juli. Dat valt in de cursusweek 25 juli- 1 
augustus. Meld je aan voor beeldhouwen of schilderen en speel tevens 
eens een keer mee in het alternatieve Oranje!

Sport

Het podium in Le Phaux

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

Voetballen als alibi voor feestje met Fransen
Komende zomer 30e interland in Le Phaux 

Dordrecht, Dordrechts Museum  
(museumstraat 40)
Kees Verweij en zijn idolen met o.a. 
Verweij, Breitner, Picasso, Ap-
pel, Vuillard, Constant.
t/m 5 jan di-zo 11-17
www.dordrechtsmuseum.nl

Den Haag, Museum Beelden aan 
Zee (Harteveltstraat 1)
Nana’s aan zee - Niki de Saint 
Phalle
5 okt- 1 mrt di-zo 10-17
www.beeldenaanzee.nl

Maastricht, Bonnefantenmuseum  
(Avenue Ceramique 250)
Bumped Body - 
Paloma Varga Weisz 
6 okt- 2 feb: di-zo 11-17
www.bonnefanten.nl

Amsterdam, Stedelijk Museum  
(Museumplein 10)
Chagall, Picasso, Mondriaan 
e.a.: Migranten in Parijs
21 sep- 2 feb: za-do 10-18 vr 10-22
www.stedelijk.nl

Laren, Singer Museum (Oude 
Drift 1) Spiegel van de ziel - met 
Jan Toorop, Piet Mondriaan, 
Vincent van Gogh, Matthijs 
Maris, Johan Thorn Prikker, 
Willem Witsen, e.a.
14 jan- 10 mei: di-zo 11-17
www.singerlaren.nl

Agenda   Exposities

Amersfoort, Museum Flehite 
(Westsingel 50)
Armando Met een tentoonstel-
ling op 3 lokaties gedenkt Flehite 
de 90e geboortedag van Armando

Engelbert l’Hoëst - 100. Met 100 
werken gedenkt Flehite de 100e 
geboortedag van l’Hoëst.
beide expo’s 19 okt-26 jan; di-zo 
11-17 uur. www.museumflehite.nl

Rotterdam, Kunsthal (Westzeedijk 
341) Joost Swarte - Overal
t/m 12 jan di-za 10-17 zo 11-17
www.kunsthal.nl

Het podium in Bel Any

Vr 21.08.18 - Kerk, Any Martin Rieux
Concert zanggroep o.l.v. Frohmut Knie

Vr 28.08.18 - Landgoed Bel Any
Eindpresentatie theater o.l.v. Sanne Arbouw

Tijdens de zomerweken in Le Phaux zal er een concert zijn in de barruim-
te op een dinsdag. Op dit moment is nog niet bekend welke artiest(en), 
muzieksoort en op welke datum. Meer informatie volgt in Bleu et Vert 
nieuwsbrief  89 of  90.

Supporters bij de allereerste interland in Le Phaux (1990).



Gerrit Zonnebril
Kwab

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ protesteert...

Mijn Middelbare schoolcarrière was een langdurige geschiedenis. Het ver-
stopspelletje: ‘Blijf zitten waar je zit’ was een toepasselijk mantra. Mijn 
vader zat me kort op mijn huid. Hij wilde me hard laten studeren. Anders 
zou ik net als hij tuinder worden, zei hij. 
Maar ik was een dromer met een ruime fantasiewereld en een krappe 
motivatie. Zo bereikte mijn vader niets met zijn pressie. Misschien wel 
het tegendeel.
Na het stranden in HAVO-4 wilde ik naar de Kunstacademie. Maar daar 
kwam niets van in: “Kunstenaars eten uit vuilnisbakken. Je gaat maar een 
serieus vak leren!”. In het Westland van 1970 was vaders wil nog wet. Ik 
maakte een aantal jaren omzwervingen op zoek naar mijn bestemming. Tot 
ik oud genoeg was om zelf mijn koers te bepalen. Zo kwam ik uiteindelijk 
toch in de kunsten terecht.
Met terugwerkende kracht begreep ik mijn vader wel. Hij had als puber 
geen kans gekregen. Zijn heimelijke plan om als journalist een avontuurlijk 
leven te leiden, werd in de kiem gesmoord. Omdat hij zijn droom als 12- 
jarige niet durfde te onthullen, besloot mijn opa dat mijn vader tuinder zou 
worden, net als hijzelf en zoals zijn andere zonen. 
Mijn vader gunde mij een hogere trede op de ladder, maar gek genoeg dan 
weer niet die van mijn eigen keuze. Dat ik uiteindelijk toch mijn weg heb 
gevonden, geeft me een tevreden en trots gevoel. Jammer dat mijn vader 
het nooit heeft mogen meemaken...
Marthe en Jasmijn heb ik altijd gestimuleerd om bovenal met je hart een 
studie of vak te kiezen. Marthe koos creatieve therapie. Met een mengeling 
van kunst en zorg leek die studie haar op het lijf geschreven. Maar o.a. de 
weinig flexibele opstelling van de examencommissie maakte het haar on-
mogelijk om met haar handicap aan alle eisen voor het diploma te kunnen 
voldoen. Inmiddels doet ze vol overtuiging de studie Social Work.
Onlangs ontving ze wel haar propadeuse voor creatieve therapie. Glim-
mend zat ze in de collegezaal tussen haar voormalige studiegenoten en 
luisterde naar de toespraak van haar mentor. Susan en ik glommen vol 
ouderlijke trots met haar mee. We kennen die momenten ook nog van 
haar zwemdiploma en haar rijbewijs. In een dubbele hoeveelheid tijd en 
met een sterke wilskracht en doorzettingsvermogen oogst ze bewonde-
ring en ontroering.
Jasmijn zit in het laatste jaar van haar MBO theaterstudie. Ze is er hele-
maal op haar plek. Tijdens de Middelbare schooltijd maakte ik me weleens 
druk om Jasmijn. Zelf gaf ze in die tijd onomwonden toe dat ze lui was. 
Urenlang schurkte ze zich dan weer in de fauteuil om daar met haar mo-
biel acte van haar lethargie te geven. 
Ik vond dat lastig. Ik woon al zo’n 35 jaar buiten het Westland, de streek 
waar ik geboren en getogen ben. Maar ik moet toegeven dat er nog altijd 
Westlands bloed door mijn aderen stroomt. Een fors arbeidsethos staat 
hoog in mijn vaandel. Het is mijn overtuiging dat je daar veel mee kunt 
bereiken. Marthe brengt het haar hele leven al in praktijk. Maar Jasmijn 
zit anders in elkaar. En de Middelbare school inspireerde haar een stuk 
minder dan Netflix.
Soms kon ik het niet laten om me tegen haar aan te bemoeien. Ik probeer-
de dat met zoveel subtiliteit te brengen als ik in huis had. Een enkele keer 
had ik even succes. Maar meestal niet. Vaak dacht ik aan de bemoeienis van 
mijn vader met mij indertijd. En dan liet ik haar maar.

Nog omgeven door warmte wor-
den we langzaam wakker. We 
strekken ons uit, rekken tot onze 
benen langzaam recht komen.
Voorzichtig bewegen onze tenen. 
Het bloed vloeit door de aderen, 
geeft ons meer warmte. We om-
geven ons nog even in deze co-
con, wetend dat het zo voorbij is.
Opeens splijt de warme wand 
open. Koude lucht breekt door. 
We verstijven, verkrampen door 
deze plotselinge verandering. 
We houden dit hardnekkig vol 
tot er langzaam laagje voor laagje 
warmte over ons heen komt. Elk 
laagje brengt iets meer ontspan-
ning mee.
Net als we tevreden en ontspan-
nen zijn, worden we ingesnoerd, 
vastgezet en weggestopt. We be-
ginnen ons te verzetten, doen ons 
uiterste best om los te te komen. 
Helaas zijn de handen sterker. 
We leggen ons noodgedwongen 
neer bij ons lot. Zo wachten we 
lijdzaam af tot we worden vrijge-
laten. Af en toe bewegen we de 
voeten op zoek naar vrijheid.
Als we er genoeg van krijgen, gaan 

we net zolang tegen de wand van 
onze gevangenis duwen tot we 
worden vrijgelaten.
Langzaam pellen de handen de 
wanden van onze cel los. Bij het 
voelen van de vrijheid beginnen 
we te jubelen. Vrolijk bewegen we 
in totale vrijheid alle kanten op.
Tot we er genoeg van krijgen en 
opeens stoppen. Een hard onver-
wacht geluid doorbreekt de be-
weging. We verstarren, verkram-
pen en staan plotseling stil. Als er 
niks aan de hand blijkt te zijn ont-
spannen we voorzichtig een voor 
een. We maken onze beweging af.
Langzaam keert de rust terug. 
Bij het vallen van de avond trek-
ken de handen langzaam laagje 
voor laagje de warmte van ons 
af. Bij elk laagje ontstaat er meer 
spanning. Tot de handen ons lief-
devol instoppen onder de warme 
cocon. We ontspannen en ver-
langen naar de stille rust van de 
nacht.

Inmiddels is alles anders. Onlangs 
trof ik Jasmijn hard aan het werk. 
Ze vertelde dat ze alvast een ver-
slag maakte zodat ze niet met haar 
tijd in de knoei zou komen. 
Ik herinnerde me haar eindeloze 
uitstelgedrag van de Middelbare 
school. 
“Goh, zei ik, toch ongelooflijk hoe 
je veranderd bent, Jasmijn”.
“Helemaal niet ongelooflijk”, zei ze, 
“het is heel normaal”. 
“Hoe zie jij dat dan?”, vroeg ik.
Ze reageerde direct en vol over-
tuiging: “Dat komt gewoon door 
de ontwikkeling van mijn frontale 
hersenkwab, Pap!”

Bleu & Vert ETALAGE

Annemarie Augustijn, monotype, ca 50 x 65 cm, mei 2019. 
Gemaakt tijdens de B&V atelierweek in de Blauwe Bok in Drenthe.


