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B&V en Vlieter vieren zilveren jubileum op de Waddenzee 
Jan en Gerrit al 25 jaar twee kapiteins op één schip

25 jaar na evacuatie vanwege dreiging dijkdoorbraken
Expo: Ritme, Reflectie en Dreiging in Wamel

Aqua 19018
Van 1-9 februari organiseert beeldend kunste-
naar Gerrit van Meurs een uitgebreide exposi-
tie van zijn Waterwerken onder de titel: Ritme, 
Reflectie en Dreiging. Gerrit maakt al sinds 
2004 tekeningen, schilderijen en fotoseries met 
water als thema. Het afgelopen half jaar heeft 
de kunstenaar uit Wamel een serie werk ge-
maakt waar de dreiging van water een belang-
rijke rol in speelt. 
Eind januari is het 25 jaar geleden dat een van de groot-

Het spreekwoord heeft er geen vertrouwen in: Er moet er één de leiding hebben: 
geen twee kapiteins op één schip. Toch gaat het al bijna 25 jaar goed op de Vlieter 
tijdens de Bleu et Vert Wad’nweken. Jan en Gerrit werken prima samen.
Natuurlijk is de taakverdeling heel helder: Als we zeilen zet Jan de lijnen uit en Gerrit heeft 
tijdens het tekenen,  schilderen de touwtjes in handen. Maar het programma maken ze altijd in 
goed overleg. Jan kijkt naar het weer, de wind, het getij en geeft de mogelijkheden aan. Gerrit 
zet de belangen van de schildergroep op een rijtje. Samen maken ze vervolgens het optimaal 
mogelijke plan om de week onvergetelijk te maken. 
Bijna altijd verblijven we op de Waddenzee. Alleen als de wind te heftig is, kiezen we een route 
binnendoor: De Friese meren en het Lauwersmeer zijn dan mogelijkheden. 
We komen eigenlijk altijd wel op Vlieland en Terschelling. Windkracht en richting zijn bepalend 
of we naar Texel gaan of naar Ameland. Soms kunnen we zelfs naar Schiermonnikoog, maar dat 
is vanwege ondieptes lang niet altijd mogelijk.
Bovenaan de verlanglijst van de groep staat altijd weer het droogvallen. Het is soms een hele 
puzzel, maar het lukt elk jaar weer om dat spectaculaire avontuur in de week op te nemen.
Hoe dan ook: Dit 25e jaar zal het zeker een feest zijn om mee te gaan met de Wad’nweek.

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 augV
         22 aug - 29 aug
 * = bijna volgeboekt 
V = volgeboekt

ste evacuaties plaats vond uit de Nederlandse geschie-
denis. Vanwege extreem hoog water en de dreiging van 
dijkdoorbraken moesten 250.000 mensen uit het rivie-
rengebied hun huis voor 1- 2 weken verlaten.
De aandacht voor de evacuatie en de dreigende dijk-
doorbraken inspireerde Gerrit van Meurs om tiental-
len nieuwe Waterwerken te maken. De meeeste van 
deze werken zijn in aquarel, soms in combinatie met 
Oostindische inkt. Er zijn ook een heel aantal nieuwe 
acrylen en oliepasteltekeningen. 

Links Jan in 
1995, rechts 
Gerrit in 1996. 
Al 25 jaar zijn 
ze samen twee 
kapiteins op één 
schip: De Vlie-
ter. Jan deelt de 
lakens uit tij-
dens het zeilen; 
Gerrit tijdens de 
schildercursus.

Vorig jaar ontwikkelde Gerrit een 
nieuwe manier van werken met  
aquarelverf. Door heel vrij gebruik 
van materiaal ontstaan organische 
werken met grillige vormen. De 
natte verf en inkt zoekt zijn eigen 
weg en laat zich nauwelijks sturen. 
Zoals je ook het water van de ri-
vier niet helemaal kunt bedwingen. 
De grote acrylen zijn veelal gemaakt 
met een kwast van 30 cm breed. 
De tientallen nieuwe Waterwerken 
zijn van 1- 9 februari te zien in het 
atelier en het huis aan de Kerk-
straat 76 te Wamel. De opening is 
op zaterdag 1 februari om 15.00 
uur en is in handen van Mirjam 
Mieras, beeldend kunstenaar uit 
Amsterdam. Tevens is er die zater-
dagmiddag een klein concertje van 
Kamerkoor Appeltern.
Expositie 
Ritme, Reflectie en Dreiging 
Waterwerken Gerrit v. Meurs
Kerkstraat 76, Wamel 
1, 2, 8 en 9 febr. 11.00- 17.00. 
3- 7 februari na afspraak: 0487-
502444; info@bleuetvert.com 
www.gerritvanmeurs.nl



Le Phaux zeer gewild bij beeldhouwers
Nu al spectaculair veel boekingen

De vorige nieuwsbrief meldde al een record oudejaarsboekingen 
in Le Phaux. Uiteindelijk schreven 22 mensen zich al in vóór de 
jaarwisseling. Het oude record was 8 oudejaarsaanmeldingen in 
2017. Het zijn vooral beeldhouwers die zich vroeg inschrijven.
Waar 2019 een moeizaam jaar was bij het beeldhouwen, hebben we er 
nu juist veel vroege aanmeldingen van. De teller staat nu op 17. Dat is al 
71% van waar we vorig jaar uiteindelijk op uit kwamen. Eind januari stond 
de teller zowel bij beeldhouwen als bij schilderen op 2 inschrijvingen. We 
hebben nu 7 schilders. Al met al een hele mooie tussenstand!
Het betekent dat de privéslaapmogelijkheden binnen Le Phaux al beperkt 
zijn. Het huisje is nog vrij van 1- 8 augustus en alleen in de week 18-25 juli 
zijn er nog twee privékamers. 
In de omgeving van Le Phaux zijn er veel gîtes te vinden. Je kunt ze boeken 
via Gîtes de France. Noirétable heeft hotel Rendez Vous des Chasseurs.
In Le Phaux zijn er nog bedden beschikbaar op gedeelde slaapkamers. Het 
kampeerveld is groot en heeft veel schaduw. Je kunt er zelf een lekker 
plekje zoeken.

A’dam Light festival ideaal voor gekleurde Waterfoto’s

Gerrit maakt bijna 1300 foto’s in 4 uur

Theater maakt van alles los: o.a. heel veel plezier en verbondenheid.

Bel Anyweken dik voor op schema
Schilderweek 15-22 aug. volgeboekt

Net als elk jaar bezocht Gerrit onlangs het Amsterdam 
Light Festival. De soms zeer kleurige lichtkunst langs de 
grachten zijn ideaal om gekleurde Waterfoto’s te maken. 
Met statief en de Nikon Z6 loopt Gerrit de hele route. Veel andere foto-
grafen zijn actief en richten hun lens op de kunstwerken. Gerrit richt zijn 
camera juist naar beneden. In het water weerspiegelen de lichtjes zich in 
een bont spel van vormen en kleuren. Passerende schepen houden het 
water in beweging. Zo schoot Gerrit bijna 1300 foto’s in 4 uur.
Vanwege de drukte voor de a.s. expo heeft hij nog geen tijd gehad om de 
resultaten te bekijken en de beste foto’s te selecteren.

Schilders op de eerste dag in Le Phaux met het kampeerveld erachter.

De eerste schilderweek van 15- 22 augustus is geheel en al volgeboekt. 
Van 22-29 aug. zijn er nog wel teken-, schilderplekken beschikbaar.

Frohmut met de zanggroep op Bel Any. Dit jaar van 15- 22 augustus.

Workshop koeien schilderen en beeldhouwen bij de hakschuur.

De boekingen voor Bel Any gaan razendsnel. Bijna 50% van de 
plaatsen is al bezet. Er zijn 22 inschrijvingen t.o.v. 12 vorig jaar op 
22 januari. De schilderweek 15- 22 augustus is al helemaal vol.
Vooral het schilderen in Bel Any is hot! Er staan nu al 16 plaatsen van de 
24 geboekt. Dat is ongekend veel, zo vroeg in het seizoen. 
De theaterweek staat al op 6 deelnemers en er is een 7e plek gereser-
veerd. Vorig jaar kwam de eerste theaterboeking half februari en de 3e pas 
in juni. In 2017 kwam de eerste theaterboeking in maart. 
Theaterdocent Sanne weet een fijne sfeer neer te zetten in de groep. Er is 
veel ruimte voor plezier en er ontstaat vaak onderling een hechte band.
Frohmut geeft voor het 10e jaar op rij een zangweek bij Bleu et Vert. Met 
haar rust en zorgvuldigheid wekt ze vertrouwen bij de deelnemers en 
heeft ze al veel mensen een stapje verder geholpen bij het zingen. 
Wat betreft privéslapen: Alle huisjes zijn  bezet in beide weken en er zijn 
geen eenpersoons privékamers meer beschikbaar. Er zijn wel nog een paar 
tweepersoonsslaapkamers of je kunt een bed reserveren in een gedeelde 
kamer. Kampeerplekken zijn er nog in overvloed.
In het dorp is een nieuw B&B in oprichting. Mogelijk kan die a.s. zomer 
plaats bieden aan een aantal van onze deelnemers. Het B&B ligt op ca 10 
minuten lopen van Bel Any.



Meer dan veertig nieuwe Waterwerken zien in 2019 het levenslicht
Nieuwe acrylen van 40 x 120 cm met een ultrabrede kwast en dreiging

Twee van de tientallen nieuwe Waterwerken: Aqua 19026 en Aqua 19028, beiden acryl op MDF, 30 x 90 cm. 

Poster van de expositie Over Stromen in museum Tweestromenland. De 
expositie combineert informatie en kunst. Er is werk te zien van negen 
kunstenaars uit het land van Maas en Waal, o.a. twee Waterwerken van 
Gerrit. Zie tevens pagina 4.

Naast vele nieuwe aquarel-
len en werken in Oostindische 
inkt en oliepastelkrijt maakte 
Gerrit in 2019 een serie grote 
acrylen van 40 x 120 cm. Tot 
nu toe waren er pas drie grote 
acrylen die door de keuring 
kwamen: Aqua 15025, 15026 
en 18044. Aqua 15025 vond 
een koper en is verhuisd. 
Vele andere acrylen van 40 x 120 
cm haalden niet de kwaliteitseisen. 
Ze krijgen dan een nieuwe laag. Zo 
verging het ook een aantal Aqua’s 
uit 2019. Er bleven er zes over, maar 
die zijn toch niet allemaal goed ge-
noeg voor de expo. Sommige zullen 
t.z.t. nog een nieuwe laag krijgen.
De twee hiernaast getoonde acry-
len halen waarschijnlijk de expo 
wel. Ze zijn zeer pasteus en hebben 
hier en daar een erg ruwe huid. Het 
draagt bij aan de dreiging die in de 
zware kleuren te zien is.
In totaal ontstonden meer dan 40 
nieuwe Waterwerken. Het meren-
deel is een combinatie van de ge-
bruikelijke thema’s zoals ritme en 
reflectie met het thema dreiging.

Expositie
Ritme, reflectie en dreiging

Waterwerken: tekeningen, schilderijen, foto’s

Gerrit van Meurs

1, 2, 8 en 9 februari 2020: 11.00-17.00 uur
3- 7 febr.: na afspraak 0487-502444

Kerkstraat 76, Wamel

Opening 1 februari 2020 om 15.00 uur
verricht door Mirjam Mieras
m.m.v. kamerkoor Appeltern

25 jaar na de hoog water evacuatie d.d. 1-2-1995



Museum Tweestromenland Beneden Leeuwen organiseert veelzijdige tentoonstelling
Expo Over Stromen met informatie en kunst over 25 jaar evacuatie

Aqua 19009 en Aqua 19013 verhuizen samen naar een adres in Utrecht
Gerrit verkoopt twee grote Waterwerken uit de serie Ritme, Reflectie en Dreiging

Eind januari is het 25 jaar ge-
leden dat een van de groot-
ste evacuaties plaats vond uit 
de Nederlandse geschiedenis. 
Vanwege extreem hoog water 
en de dreiging van dijkdoor-
braken moesten 250.000 men-
sen uit het rivierengebied hun 
huis verlaten.  
Uiteindelijk hielden de rivierdijken 
het. Sindsdien zijn ze allemaal ver-
hoogd en verzwaard.
In januari en februari is er heel veel 
aandacht voor deze herdenking. 
Het leidt o.a. tot een tentoonstel-
ling in museum Tweestromenland 
in Beneden Leeuwen. Een negental 
regionale kunstenaars stellen werk 
ter beschikking voor deze expo-
sitie. Twee van mijn Waterwerken 
zullen deel uitmaken van deze ten-
toonstelling: Aqua 19015 en 19019. 
Ze maken deel uit van de grote 
serie Waterwerken met het thema 
Ritme, reflectie en dreiging. Een uit-
gebreide expositie van mijn Water-
werken is te zien van 1-9 februari in 
ons huis in Wamel. (zie blz 1 en 3).
Sommige kunstenaars hebben des-
tijds werk gemaakt over de span-
nende situatie. Anderen maken 
werk speciaal voor de expo “Over 
Stromen”. 
De expositie is vanaf 31 januari te 
zien in museum Tweestromenland 

in Beneden Leeuwen en loopt tot 
31 augustus. 

Adres: Pastoor Zijlmansstraat 6
Beneden Leeuwen

Openingstijden:  woe, vrij, za, zo: 
13.30-17.00 uur.

Twee Waterwerken die afge-
lopen herfst zijn geboren, heb-
ben nu al een nieuw adres ge-
vonden: Aqua 19009 en Aqua 
19013. Ze verhuizen naar een 
adres in Utrecht.
Aqua 19009 is een van de eer-
ste aquarellen op groot formaat 
(30x90 cm) die ik maakte in een 
nieuwe techniek met veel ruimte 
voor de grilligheid van het materi-
aal. Ze maakt deel uit van de serie 
Ritme, Reflectie en Dreiging, een 
serie nieuw werk die is ontstaan 
n.a.v. 25 jaar evacuatie.
Aqua 19013 is een van de vier 
grote oliepasteltekeningen die ik 
in december maakte. Het zijn er 
twee van 30 x 90 cm en twee van 
47 bij 100 cm. Lange tijd lukte het 
me niet om oliepasteltekeningen te 
maken die voldeden aan mijn eisen.  
In 2018 lukte dat voor het eerst 
wel met werk op klein en medium 
formaat. Dat ik zo snel een grote 
oliepasteltekening zou verkopen, is 
een aangename verrassing.
De twee Aqua’s hebben zo de aan-
staande expositie niet gehaald.



De Bleu et Vert keuken
Salade: Andijvie sinaasappel salade met vegetarische 
spek- sinaasappelsaus     Kok en tekst: Susan Ebbers

Je man wordt maar een keer 66, 
dus dat gaan we zoals de jaarlijkse 
traditie is, goed vieren.
De uitnodiging is verstuurd zonder 
de aanmoediging je op te geven 
voor het mee-eten. Als ik daar wat 
over sputter zegt Gerrit (terecht): 
als zich 25 mensen opgeven, ga je 
toch voor 35 koken...
Dus ik haal mijn administratie van 
voorgaande jaren erbij. Ik schrijf al-
tijd op wat ik gemaakt heb, in welke 
pannen of schalen het ging, hoeveel 
mensen er waren en of het eten 
op was of niet. Om het geheugen 
te ondersteunen maak ik vaak wat 
foto’s van de gerechten.

Gerrit op route 66: 
Feestmaal voor 35 mensen:
1,7 kg witte basmati rijst
Braadpan 4 liter met Indiase curry
50 bietenballetjes 
Rode kool met appel in de wok
Schaal venkel watermeloensalade
Andijvie sinaasappel salade en vege-
tarische sinaasappel speksaus
Geroosterde kikkererwten
Humus met geroosterde pompoen
Cassave chips.

Indiase curry (zie website B&V 
hoofdgerechten).
Recept bietenballetjes (vorige 
nieuwsbrief). In deze hoeveelheden 
is het handig om een kleine bolle-
tjes schep te gebruiken en hoopjes 
op een bakplaat te leggen. Die kan 
je nog een keer omdraaien. Of, als 
je heel enthousiast bent, nog een 
keer van de bakplaat halen om ze 

in een koekenpan nog een krokan-
te onderkant te geven, als dat in de 
oven nog niet gelukt is.
Rode kool (zie website B&V hoofd-
gerechten). Voor extra decoratie 
kan je de appel los erbij bakken en 
bovenop leggen.
Venkel watermeloensalade (zie 
nieuwsbrief 85, mei 2019)

Andijvie sinaasappel salade 
met vegetarische spek- sinaas-
appelsaus
Salade: snij de andijvie (in dit ge-
val 2/3 van een hele grote krop), 
3 bloedsinaasappels, 3 avocado’s in 
stukjes en granaatappelpitjes. En leg 
ze decoratief in een mooie schaal. 
Of als je het als voorgerecht voor 
bv 4 mensen maakt: in aangepaste 
hoeveelheden op een bordje. Het 
gaat ook goed met andere groene 
sla soorten. 
Maak een warme slasaus:  bak 2 
pakken vegetarische spekjes van 
Vivera (door consumentengids 
Jasmijn verkozen tot de allerbeste! 
O.a. bij de COOP te koop) voeg 
een halve liter sinaasappelsap toe 
en een flinke scheut gembersiroop. 
Of voor 4 personen, half pakje spek 
en  pers sinaasappelsap van 1-2 si-
naasappels of haal een kopje uit een 
pak. Breng aan de kook. Bindt met 
maizena tot slasausdikte. Proef of 
er nog zout of peper bij moet. 
Direct opdienen en opeten als je 
de warme saus over de sla geschept 
hebt, anders wordt de sla slap.

Wordt vervolgd in nieuwsbrief 90 
met de humus en de kikkererwten.

Verdien een kado met je enthousiasme voor B&V
Een gratis kunstfoto van Gerrit

Als dank voor aanbrengen nieuwe cursisten
Irma krijgt een foto van Gerrit kado

In 2015 is Bleu et Vert gestart met een kado-actie om mensen 
die met hun enthousiasme nieuwe deelnemers naar Bleu et Vert 
weten te krijgen. Als je drie nieuwe mensen naar Bleu et Vert 
weet te krijgen, ontvang je een kunstfoto van Gerrit. In het arti-
keltje hieronder lees je hoe het werkt.
In december hebben we de eerste ambassadeur beloond. Irma 
Krabbendam koos een foto uit de serie Fruits de Mer.
Meerdere mensen hebben de afgelopen seizoenen Bleu et Vert 1 of 2 
nieuwe deelnemers bezorgd. Zij kunnen wellicht aanstaand seizoen het 
benodigde drietal inschrijvingen verwezenlijken. Dan zullen ook zij een 
foto mogen uitkiezen. 

De afgelopen jaren wist Irma met haar enthousiasme Bleu et Vert aan 
drie nieuwe deelnemers te helpen. In december ontving ze een gratis 
kunstfoto van Gerrit. Irma koos een foto uit de serie Fruits de Mer.

Veel mensen delen hun enthousiasme voor onze vakanties 
zo aanstekelijk dat ze ons nieuwe deelnemers bezorgen. 
Daar zijn we enorm blij mee! Het toont dat onze deelne-
mers tevreden zijn. Bovendien helpen mensen ons op die 
manier om de stroom inschrijvingen voor onze cursussen 
op gang te houden. En dat belonen we.
Voor elke drie nieuwe deelnemers door jouw toedoen bieden we je 
een fotovergroting aan op dibond van 40 x 60 cm. Je hebt de keuze 
uit Gerrit’s fotoseries Licht en Beweging, Fruits de Mer en Corso 
Fleuri. Elke foto is te kiezen zolang de voorraad strekt.
Een inschrijving telt alleen bij eerste aanmelding, d.w.z. als iemand 
nooit eerder bij Bleu et Vert is geweest. Komt iemand daarna op-
nieuw, dan levert je dat geen punten meer op. De persoon komt 
dan immers niet terug dankzij jouw enthousiasme, maar dankzij de 
ervaringen in de eerste vakantie bij Bleu et Vert. 
Je hoeft je punten niet binnen één seizoen bij elkaar te sparen. Je 
neemt ze mee zodat je meerdere jaren kunt sparen voor een foto.
De fotoseries waren in 2011 te zien op een grote expositie. Daar zijn 
er destijds een aantal verkocht, maar we hebben er nog veel van in 
voorraad. Het gaat om drie verschillende series:
Licht en Beweging: Onder invloed van licht en beweging abstra-
heert de zichtbare werkelijkheid in een wonderlijke wereld van kleu-
ren en vlekken.
Fruits de Mer: Aangespoeld zeewier blijkt een verrassende diversi-
teit te bieden aan fantasieprikkelende kleuren en vormen.
Corso Fleuri: Jaarlijks openbaart zich de lokale folklore in een fees-
telijke optocht door Noirétable.
Bekijk de series: http://www.gerritvanmeurs.nl/index.php/fotoseries
Als je wilt, kunnen wij je Bleu et Vert raapfolders bezorgen. Die hel-
pen om je enthousiasme te verspreiden. Laat het ons weten per mail 
en we sturen de raapfolders naar je toe. 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. In ge-
val van dezelfde titels telt alleen de eerst ingezonden.
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 5e aflevering uit deze 3e serie een foto uit 1996. Je kent het wel. 
Je gaat naar een plek om te schilderen en je neemt mee: een ezel, 
plank, palet, bakje water en penselen. Hoe draag je dat allemaal? 
Sommige mensen zijn heel creatief in het vinden van oplossingen. 
Hoe zou jij deze vindingrijkheid 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 11 maart 2020 om 21.00 uur. 

33 jaar B&V foto’s

4e aflevering

Kruistocht in Bermuda

Oplossingen 3e serie aflevering 4:
Record aantal titels van record aantal inzenders!

Maurice wint voor de 2e keer op rij

De 15 besten van de 4e aflevering:        
 
  1. Kruistocht in Bermuda Maurice Schipper 15
  2. Alleen hier kan ik in Le Phaux wifi ontvangen Vera van Meurs 14
  3. Hoge schilders vangen veel beeld  Jetteke Noordzij 13
  4. Bij het schetsen voel ik altijd zo’n spanning Marcel Smeeman 12
  5. Bleu et Vert et Orange Wim Hart 11
  6. Top Art Saskia Laan 10
  7. Op kruishoogte Jonathan Zuiderwijk   9 
  8. Op zoek naar het hogere Caro de Bruijn   8
  9. (Tok, tok, tok) Rare jongens die Hollanders! Sjon Zuiderwijk   7
10. Onder hoogspanning werken Vincent de Jonge   6
11. Mon Dieu! Selma Kamphuis   5
12. Stairway to heaven Otto Pasteuning   4
13. Een ladder brengt je dichter bij God Bart Mulckhuijse   3
14. Vreemde rode vogel gespot Karin van der Kooy   2
15. Het is me bittere Ernst Kees Moerkerk   1

We ontvingen 66 titels van 31 inzenders: beiden een absoluut record! De 
jury is helemaal uitgelaten van deze enorme respons! Dank aan allen!
De keerzijde van deze mooie medaille is dat voor het eerst meer dan de 
helft van de inzenders geen punten heeft gekregen. Dat is even slikken. 
Maar we hopen dat jullie extra gemotiveerd zijn om keihard terug te ko-
men in de volgende aflevering.
Voor de tweede keer op rij is Maurice de winnaar. Hij is na Irma (1e serie) 
en Heleen (2e serie) de 3e die 2 x op rij wint. Dankzij zijn prachtige titel 
heeft Maurice in het klassment de sprong gemaakt naar koploper Otto.
Vera is 2e deze keer en heeft zo ook het gat met de top flink verkleind. 
Haar oplossing is grappig en met het matige wifibereik in Le Phaux zeer 
toepasselijk. Vera leverde trouwens nog een heel mooie titel op die de jury 
gelijkwaardig vond: ‘Ik sta vér boven de instructies van de docent’. 
Koploper Otto is deze keer 12e. Zijn titel Stairway to Heaven ontvingen 
we meerdere keren. Omdat Otto als eerste de titel inzond, krijgt hij de 
punten. Maar de titel zakt dan wel omdat hij minder origineel blijkt naar-

Algemeen klassement:        
  1. (  1) Otto Pasteuning 44
  2. (  2) Maurice Schipper 41
  3. (  5) Vera van Meurs 34
  4. (  3) Sjon Zuiderwijk  29
     (  4) Caro de Bruijn 29
  6. (  8) Jonathan Zuiderwijk 27
  7. (13) Jetteke Noordzij 25
  8. (20) Marcel Smeeman 21
     (17) Wim Hart 21
10. (  8) Karin van der Kooy 20
     (  5) Rob van Meurs 20
     (  5) Hennemieke Eenhoorn 20
13. (13) Vincent de Jonge 18
     (11) Bart Mulckhuijse 18
     (  8) Annette Rooke 18
16. (12) Carla Dielen 13
17. (22) Selma Kamphuis 12
     (13) Constance Boekelman 12
19. (16) Heleen van der Spek 11
20. ( - ) Saskia Laan 10
21. (17) Irene Stuip 10
     (17) Annemarie Augustijn 10
23. (21) Kees Moerkerk   9
24. (23) Aernoud Witteveen   4
25. (24) Robert Zazou   3
     (24) Hanneke van der Kooy   3

mate hij vaker is ingezonden.  
Na de eerste drie volgt er een 
eerste peleton van 12 deelnemers 
dicht op elkaar. Sjon, Caro en Jo-
nathan pakken aardig wat punten 
deze keer met de plaatsen 7, 8 en 
9 en verdedigen zo hun plek in de 
subtop van het klassement.
Maar net achter hen stormt een 
trio de top 10 in dankzij hun fraaie 
titels deze aflevering. Jetteke als 3e, 
Marcel 4e en Wim 5e en in de rang-
lijst 7e en 2 x 8e. 
Op de rand van de top 10 balance-
ren Karin, Rob en Hennemieke. 
Aan de staart van het eerste pele-
ton Vincent, Bart en Annette. Vin-
cent is 10e deze aflevering en ook 
Bart pakte een enkele punten. 
Daaronder stijgt Selma naar 17.
Saskia komt dankzij de 6e plek bin-
nen in het klassement op nr. 20.
De spanning aan de top van het 
klassement is weer terug. De ver-
schillen zijn klein. De nummer 5 
kan volgende keer 1e zijn, de 12e 
kan naar plek 3 en de 23e kan de 
top 10 binnen komen. 
Wie wint de volgende aflevering?



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Aanstaande zomer is de 31e interland Frankrijk- Nederland. Nieuwsbrief 
88 meldde ten onrechte dat het om de 30e en dus een jubileum zou gaan. 
De interland is destijds bedacht als een manier om de Nederlandse B&V 
enclave in Le Phaux te integreren met de Franse bewoners van Le Phaux 
e.o.  En dat heeft gewerkt. Fransen en Nederlanders komen naar Le Phaux 
om dit feest mee te maken. Korte wedstrijden tussen de Nederlandse en 
Franse mannen en vrouwen vormen de opmaat naar een heerlijk feestje.
Er is nog plaats in de week van 29 juli. Schrijf je in en maak het mee.

Sport

Het podium in Le Phaux

Voetbalfeest verbindt Bleu et Vert met de Fransen
29 juli: 31e interland Frankrijk- Nederland

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)
The absence of - Mark Manders 
In deze overzichtsexpo is zicht-
baar hoe Manders’ bijzondere oeu-
vre zich op organische wijze ont-
wikkelt: van oud werk dat herzien 
is tot zijn nieuwste creaties.
2 feb- 24 mei di-zo 11-17
www.bonnefanten.nl

Amsterdam, Stedelijk Museum  
(Museumplein 10)
The Factory - Carlos Amorales
ruimtelijk werk, installaties, schil-
deringen, tekeningen, video’s, 
druksels, weefsels, animaties en 
geluidswerken in grootschalige 
ruimtelijke installaties
23 nov - 17 mei 
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

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 hopen we in Bleu et 
Vert nieuwsbrief  90 te kunnen geven.

Den Haag, Museum Beelden aan 
Zee (Harteveltstraat 1)
The White album/ Witboek - 
Adriaan Rees
Rees werkt in keramiek, brons, 
gips, glas, textiel en steen, hij fo-
tografeert en filmt, maakt instal-
laties en losse objecten.
30 nov- 1 mrt di-zo 10-17
www.beeldenaanzee.nl

Amstelveen, Cobra Museum 
(Sandbergplein 1)
Muziek van onbekende herkomst - 
Sigmar Polke v/s Blaudzun
Het Cobra museum vroeg muzi-
kant Blaudzun om composities te 
maken bij de serie gouaches: Mu-
sik ungeklärte Herkunft (1996) 
van Sigmar Polke. Een soundtrack 
voor een stilstaand beeld.
14 dec- 5 apr di-zo 11-17
www.cobra-museum.nl

Agenda   Exposities



Gerrit Zonnebril
Internationaal

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ spreekt dreigende taal

Januari is zichzelf niet. Als ik op Amsterdam Centraal de trein uitstap, is 
de lentezon zijn tijd ver vooruit. Ik heb in onze tuin al gezien hoe allerlei 
groen uiterst voorbarig aan het ontbolsteren is.  Koning Winter zit on-
dergedoken, maar is nog lang niet vertrokken. En hij kan een sarcastisch 
mannetje zijn. Juist terwijl iedereen al stiekem denkt aan Prosecco en rok-
jesdag kan hij zijn kop weer opsteken en ijskoud als een strenge vorst gaan 
regeren. 
Maar Amsterdam trekt zich daar nu niets van aan. Ik heb de juiste dag uit-
gekozen om de stad te bezoeken. De dichtst bijzijnde regen bevindt zich 
ver buiten de landsgrenzen. 
Het jaarlijkse Lichtfestival biedt mij de uitgelezen mogelijkheid om mijn 
toch al zo eindeloze reeks Waterfoto’s opnieuw fors uit te breiden. Van 
water krijg ik nooit genoeg. Laat staan teveel. 
In mijn rugzak heb ik mijn Nikon Z6, de onontbeerlijke teletoeter en een 
statief. Ze zijn het gereedschap. Mijn ogen zijn goed gemutst en mijn vin-
gers jeuken al.
Voordat de avond valt heb ik mooi nog een paar uur om Mirjam Mieras 
te bezoeken. De voormalig Bleu et Vert beeldhouwdocente bevolkt een 
appartement in het centrum van de stad. Ik loop graag minimaal jaarlijks 
even bij haar binnen. Mirjam zal goede thee schenken en een fijne koek 
aanbieden. Misschien heeft ze zelfs een soepje paraat. En ik zal haar gaan 
vragen of ze mijn expositie wil openen. Ze kan prachtig praten. Susan en ik 
luisteren graag naar haar. Haar taal is rijk en punctueel. 
Het station uitlopend zie ik een bordje met IAMSTERDAM. Het is de 
slogan die de verstikkende touristenstroom moet blijven stimuleren. De 
rolkoffers zijn niet te stuiten. Al heeft Groen Links vorig jaar de grote rode 
letters in het museumpark laten verwijderen. 
De Nederlandse variant komt in me op: “IKBENNEKOM” Het zou me niet 
verbazen als die al bestaat. Elke plaats doet aan publiciteit tegenwoordig.
De strategische ligging van het VVV aan het stationsplein springt me in 
het oog. 
“Goed idee”, denk ik bij mezelf, “Eerst even wat informatie”. Ik passeer 
wat mistige figuren en krijg een wolk wiet te verwerken. De grote stad is 
heel wat anders dan Wamel. We zien geen wietwalmen aan de Waal, maar 
in de polder ruik je soms de geur van gier. En die is ook niet fris.
Binnen ben ik snel aan de beurt. Een jonge vrouw knikt me uitnodigend 
toe. 
“Ik zou graag wat informatie ontvangen over het Licht festival”, zeg ik met 
het kalme vertrouwen van een ervaren dorpspastoor op kerstavond.
De jonge vrouw trekt een bedenkelijke frons in haar voorhoofd. En zwijgt. 
Ik laat me niet uit het veld slaan. Ik stel mijn volume iets bij en repeteer 
zorgvuldig articulerend mijn verzoek. De frons blijft genageld op het jonge 
voorhoofd. 
Dan zegt de vrouw: “I don’t speak Dutch”. 
Deze reactie had ik niet zien naderen. Ik hap een moment naar adem om 
mijn verbazing te verwerken. 
Maar dan halen mijn stembanden flink uit: “You don’t speak Dútch?” vraag 
ik demonstratief. Mijn intonatie is verpletterend.
“I’m sorry”, zegt ze. 
“We are in Amsterdam,”roep ik uit. “I learned on school that this town is 
the capital of Holland”.
Ze schudt moeizaam een glimlach te voorschijn en biedt wat wisselgeld: 
“I speak English and German”. 

Wat een kleurrijk en veelzijdig 
jaar heb ik gehad.
Ik heb mijn propedeuse gehaald. 
Ik heb hier drie jaar hard voor ge-
werkt en veel steun gekregen van 
iedereen om mij heen. Ik ben een 
nieuwe studie begonnen. Ik weet 
nog niet waar het mij gaat bren-
gen maar dat zie ik vanzelf. Met 
mijn nieuwe studie heb ik een 
hele leuke stageplek. Vol nieuwe 
uitdagingen, kansen en ontwikke-
lingen. Ik heb veel nieuwe mensen 
ontmoet. Mensen voor even, een 
vluchtige voorbijganger. Men-
sen voor het moment, personen 
die blijven zolang het goed voelt. 
Mensen voor het leven, die blijven 
in mijn hart. En mensen voor later, 
die passen nu nog niet.
Ik ben meer gaan schrijven. En 
hierdoor meer van mijn innerlijk 
laten zien. 

Ik heb vele bijzondere ervaringen 
gehad. Met familie, vrienden en 
mijzelf. Ik heb gelachen, geleerd, 
gehuild, lief gehad, gezocht en 
weer gevonden, gecreëerd, ge-
noten, geluisterd en gegroeid. Ik 
ben op zoek gegaan naar mijzelf 
en heb mij in het spirituele gevon-
den. 
Ik leef mijn leven zoals ik dit wil. 
Met liefdevolle, prachtige en di-
verse mensen om mij heen. Hier 
ben ik erg dankbaar voor. Ik kijk 
uit naar dit jaar. Ik wens iedereen 
een jaar toe waarin jij mag kiezen 
wat je wilt, hoe je dit wilt en met 
wie je dit wilt. Veel plezier met je 
eigen jaar inkleuren. 
Liefs Marthe

De dominee in mij voelt een ge-
weldige preek opborrelen met een 
moralistische eindconclusie. Maar 
ik heb al teveel gezegd en slik het 
weg. 
Ik vertaal mijn vraag en krijg de in-
formatie. Het boekje bevat -God 
zij dank!- naast het Engels ook een 
Nederlandse tekst. Ik vraag me af 
hoe lang dat nog zal duren...
En terwijl ik buiten de zon weer te-
gen het lijf loop, klinkt in mijn hoofd 
de stem van de huidige beeldhouw-
docent Henk de Jong met zijn on-
vervalste Tilburgse tongval: “Het 
moet niet veel gekker worden!”

Bleu & Vert ETALAGE

Marthe van Meurs, aquarel, 15 x 15 cm, 2019.


