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Deadline Wad’nweek verplaatst naar eind februari 
25e B&V Wad’nweek al voor de helft gevuld

Bleu et Vert zomerprogramma 2019

Cursussen in Nederland
  
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:   27 apr -   3 mei 

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

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

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

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

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

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

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

Theater:  Sanne Arbouw 25 aug - 31 aug
 
Tekenen/ schilderen:              18 aug - 24 aug
        25 aug - 31 aug

Le Phauxweek langer
Dagje extra vakantie

Nieuw in Le Phaux: Atelierweek schilderen, beeldhouwen
Volledig verzorgde ruimte voor eigen creatief  proces

De inschrijvingen voor de Bleu et Vert 
Wad’nweek verlopen volgens plan. Er staan 
nu vier mensen ingeschreven en twee ande-
ren hebben een optie. Vorig jaar kwam de 4e 
inschrijving pas eind maart.
Het is mooi dat het dit jaar beter gaat. Omdat we 
de afgelopen vier jaar nauwelijks iets verdienden op 
de Wad’nweek werken we dit jaar met een deadline. 
Met schipper Jan hebben we de deadline nu ver-
plaatst naar eind februari. Dan willen we  voldoende 
aanmeldingen hebben om uit de kosten te zijn. Als 

dat niet het geval is, dan annule-
ren we de Wad’nweek. 
Vervolgens weten we dan niet 
of we in 2020 nog een nieuwe 
Wad’nweek pogen te organise-
ren. Met andere woorden: Indien 
we eind februari onvoldoende 
aanmeldingen hebben, dan zou 
het kunnen dat de Wad’nweek 
verdwijnt uit ons aanbod.
De komende zes weken willen 
we de stand optillen naar ca 8 in-
schrijvingen. We geloven erin dat 
het kan! We hopen dat ook heel 
erg, want de Wad’nweek is altijd 
weer een zeer gewaardeerde 
week in ons aanbod. Al meer dan 
250 mensen genoten van deze 
week op het water. Schrijf je in 
en geniet mee van deze avontuur-
lijke week op dat unieke stukje  
werelderfgoed: De Waddenzee 
ofwel: Wad ’n zee!

Wad’nweek actie en plezier aan dek.

In een atelierweek werk je zelfstandig aan je eigen 
beeldende plan. Je kunt deze week gebruiken om te 
tekenen, schilderen en/of te beeldhouwen. Je kunt 
werk maken naar aanleiding van het landschap rond-
om Le Phaux, maar je kunt ook werken naar een ei-
gen inhoud of thema.
Je bent in een schilderachtige omgeving, weg van je 
eigen woning waar de afleidingen steeds op de loer 
liggen. Je bent geen tijd kwijt aan boodschappen en 
andere huishoudelijke beslommeringen. Wij zorgen 
voor ideale omstandigheden waarin je je geheel kunt 
richten op je eigen creatieve proces.
De atelierweek is van 13- 20 juli en is vooral geschikt 
voor professionele kunstenaars en voor gevorderde 
amateurs. We verwachten dat je zelfstandig beeldend 
kan werken. Er is tijdens werktijd geen docent aanwe-

zig of beschikbaar.
Schilderezels, -gereedschap en -materialen zijn aan-
wezig en te gebruiken. Beeldhouwbokken en -gereed-
schappen zijn aanwezig en te gebruiken. 
Elke dag is er een tijd dat Gerrit beschikbaar is als 
klankbord. Samen kunnen we kijken naar je vorderin-
gen en beschouwen wat een logische vervolgstap zou 
kunnen zijn. We kunnen praten over de logica van de 
keuzes die je maakt en over de moeilijkheden en val-
kuilen die je tegenkomt. 
Met degenen die dat willen, kunnen we ook aan het 
eind van elke dag gezamenlijk elkaars werk bekijken 
en beschouwen.  
Let wel: Gerrit is bovenal een teken- schilderdocent. 
Hij kan reageren op de vormgeving van beeldhouw-
werken, maar hij heeft onvoldoende technische kennis 
over het beeldhouwen om er les in te kunnen geven. 
Daarom verwachten we dat deelnemers aan de ate-
lierweek volledig zelfstandig kunnen werken.
Je betaalt deze week het gewone cursusgeld voor het 
gebruik van de schuur, gereedschap en materialen, 
voor de beschikbaarheid van Ger-
rit als klankbord en voor de extra 
verzorging: Zo hoef je bij voorbeeld 
geen corvee te doen! 
Aan het eind van de atelierweek 
kunnen we een presentatie ma-
ken van het werk wat die week tot 
stand is gekomen.

Dit jaar is er een belangrijke 
wijziging in Le Phaux. We gaan 
de week verlengen. Zo heb je 
een dag extra vakantie in ruil 
voor je reis naar Le Phaux.
Zaterdag is de aankomstdag. Je 
bent welkom vanaf 17.00 uur. Om 
19.00 uur zetten we brood en een 
pan soep op tafel. De zondag is  
een rustige dag. Je kunt bijkomen 
van de reis, een wandeling maken 
of zwemmen in het meertje.
Om 17.00 uur is de introductie van 
de cursussen en om 19.00 uur het 
eerste uitgebreide diner. De afwas 
komt dan niet meer zo klem te zit-
ten in een vol avondprogramma. 
We hopen met deze uitbreiding 
van de week de cursusweken in Le 
Phaux aantrekkelijker te maken. Je 
hebt een dagje extra vakantie.

Je kunt werken n.a.v. landschap of  een eigen thema.



Detail van schilderij in grijze tinten van Mirjam ten Brinke.

Sinds enkele jaren is onze schil-
dercursus ingedeeld in workshops. 
Op het inschrijfformulier geef je je 
voorkeuren aan en Gerrit maakt 
het programma dat bij een bepaal-
de groep past. Cursus op maat.
Op veler verzoek bieden we deze 
zomer drie nieuwe workshops aan:
1. Less is more
Als je een schilderij maakt of een 
tekening, doe je al gauw teveel. Vaak 
is het werk beter als je er het een 
en ander uithaalt. Maar dat is niet 
eenvoudig, want je laat je makkelijk 
(ver-) leiden door alles wat je ziet. 
In deze workshop oefenen we met 
weglaten. Je leert kiezen voor het 
meest essentiële van je schilderij. 
Zo maak je je werk kernachtiger en 
geef je het meer zeggingskracht.
2. La vache qui rit.
Dieren tekenen is een groot avon-
tuur! Een beest staat nooit stil. In 
deze workshop trekken we er op 
uit, op zoek naar koeien. We maken 
deze ochtend veel snelle schetsen. 

Je leert om goed te kijken en snel 
te noteren. Al doende krijg je de 
verhoudingen van koeien beter te 
pakken. Maar we kijken ook naar 
verschillende manieren van het 
weergeven van koeien. Wat wil jij 
laten zien van een koe? Hoe wil jij 
haar weergeven? Misschien kan de 
koe er wel om lachen...
3. De Grijspot.
Restjes acrylverf gooien we niet 
weg bij Bleu et  Vert. We scheppen 
het terug in de grijspot. In deze pot 
vindt je alle kleuren terug. Bij men-
ging geeft het een groenige grijs-
kleur. Maar je kunt het grijs ook 
verlevendigen door er kleine beet-
jes heldere kleur aan toe te voegen. 
In deze workshop schilder je met 
de verf uit de grijspot. Je werk krijgt 
er eenheid door. De dynamiek 
komt van de diverse nuances die je 
aan het grijs weet te geven. Het is 
een oefening in subtiliteiten.
We zijn benieuwd of deze drie-
workshops populair gaan blijken...

Luieren, kletsen, lezen en 
lekker eten onder de noten-
boom. Maaltijden die nóg iets 
specialer zijn dan de toch al 
zo rijke dis in Le Phaux. En 
naderhand natafelen voor ie-
dereen, want in een verwen-
week heb je géén corvee.
Als je in deze week wat langer 

Veel rust en ruimte om te luieren, lezen, zwemmen en wandelen.

Beeldhouwbegeleiding met respect en humor
Henk maakt sterke come back als docent

We hebben hem gemist afgelopen zomer. Na 14 zomers in Le Phaux 
moest Henk de Jong in 2018 verstek laten gaan vanwege een ernstige 
ziekte van zijn moeder. Afgelopen najaar overleed moeder de Jong.  
Henk is zeer gemotiveerd om komende zomer weer als vanouds de 
scepter te zwaaien bij de beeldhouwschuur. Zoals we van hem gewend 
zijn zal hij met grote voortvarendheid iedereen aan het werk helpen.
Met respect voor de eigenheid van elke deelnemer weet Henk steeds de 
goede toon te treffen. En het is met hem zelden saai bij de beeldhou-
wers. Zijn unieke gevoel voor humor zorgt ervoor dat er altijd heel 
wat wordt afgelachen. Welkom terug in Le Phaux, Henk!

wil uitslapen dan kraait daar geen 
haan naar. We ontbijten wat later 
met de groep, maar je kunt ook 
zelf bepalen hoe laat je ontbijt. 
Elke dag heb je ruim de tijd om 
te luieren, te lezen, te fietsen, te 
zwemmen, een wandeling te ma-
ken, etc.
En toch bieden we ook elke dag 

Meer rust, meer tijd, minder corvee en elke dag een kort programma
Verwenweek betekent extra genieten en toch creatief  actief

Drie nieuwe schilderworkshops te kiezen
Less is more, koeien en de grijspot

iets cre-actiefs: een wandeling 
langs een wildstromende beek, 
kunst maken op een mooie plek 
in het bos met ter plekke gevon-
den natuurlijke materialen, een 
schilderworkshop zonsondergang 
schilderen, ansichts tekenen en 
aquarelleren in het Middeleeuwse 
plaatsje Cervières, enzovoorts. 

De Verwenweek is van 13- 20 juli. 
In dezelfde week kun je ook kie-
zen voor een Atelierweek voor 
gevorderden (zie blz 1). 
Maar wil je bovenal een week lek-
ker verwend worden? Meld je aan 
voor deze rustige en toch crea-
tieve vakantieweek. 
Adem in, adem uit.

Maar toch elke dag iets actiefs en/of  creatiefs.



Afdeling Drenthe van de Bleu et Vert website nu eindelijk geheel online
Atelierweken voor gevorderden in de Blauwe Bok, Drenthe in mei
Afgelopen weken hebben we 
eindelijk de afdeling Drenthe 
van de Bleu et Vert website 
opgetuigd en geopend. 
Je krijgt nu een vrij volledig beeld 
van een deelname aan een van de 
B&V atelierweken in de Blauwe 
Bok. Je vindt pagina’s over: de 
omgeving, de accomodatie, het 
schilderen, de weekindeling, het 
reizen, data en prijzen, inschrij-
ven en betalen. Verder tref je 
een foto- en een expositiepagina. 
Hier vindt je  uitgebreide fotose-
ries over de atelierweken van de 
afgelopen jaren.

Sinds 2005 organiseert Bleu et Vert atelierweken voor gevorderde 
schilders. Eerst zeven jaren in Fosse, Belgische Ardennen. Sinds 2013 
in Atelier de Blauwe Bok. Dit jaar wordt de 7e keer daar in Drenthe.

Naast de teken-schilderweken is er in Bel Any een zangweek wereld-
muziek van Frohmut Knie van 18- 24 aug. (foto onder). En er is een 
theaterweek van Sanne Arbouw van 25- 31 augustus (foto boven).

Schilderweek 25- 31 augustus nu al bijna helemaal volgeboekt
Bel Any ook in 2019 weer onverminderd populair

Binnenkort op www
Receptenblog B&V
Deze winter werken we op-
nieuw aan verbetering van de 
Bleu et Vert website. Onlangs 
openden we een afdeling over 
de atelierweken in Drenthe. 
Binnenkort hopen we ook een 
receptenblog te openen. 
De maaltijden van onze koks zijn 
vermaard en populair. We zijn er 
best trots op. Al vele jaren klinkt 
de vraag om de recepten van 
onze koks. Vandaar dat we in elke 
nieuwsbrief altijd een recept uit de 
Bleu et Vert keuken plaatsen.
Daar komt het receptenblog bij. 
Deze pagina zal op de website on-
der de Homepage te vinden zijn. 
We zullen gebruik gaan maken van 
tags om te kunnen filteren op ca-
tegorieën als voorgerecht, soepen, 
hoofdgerechten, salades en nage-
rechten, maar ook op bij voorbeeld 
visgerechten, vleesgerechten, vege-
tarisch of op bereidingstijd of op 
de naam van de kok. We hopen dat 
we het receptenblog binnen een 
maand online hebben en dat jullie 
het zullen gaan waarderen.

Dit jaar zijn de atelierweken in 
mei: 4-10 mei en 11-17 mei. De 
tweede week is al bijna volge-
boekt. Met de eerste week zijn 
we nog volop bezig. Je kunt je 
voor de atelierweken niet zomaar 
inschrijven. In eerste instantie zijn 
ze voor de deelnemers aan de 
Retourdagengroepen. Ook oud- 
deelnemers van deze groepen 
gaan vaak mee. Indien er plek 
overblijft, nodigen we belangstel-
lenden daarvoor uit. 
Laat het ons dus weten indien je 
een keer aan zo’n week mee zou 
willen doen.

Bel Any is in zijn 3e jaar weer 
een populaire bestemming 
van Bleu et Vert deelnemers 
te zijn. Zo is de schildergroep 
in de week 25- 31 augustus al 
vrijwel geheel volgeboekt.
In de eerste twee jaar waren de 
weken op Bel Any min of meer vol-
geboekt: meer dan volgeboekt in 
2017 en iets minder in 2018. 
Op dit moment zijn 13 van de 48 
plaatsen geboekt: precies evenveel 
als in 2018. Alleen dit jaar zijn het 
bijna allemaal schilders. De schil-
derweek 25-31 augustus is al bijna 
vol en in die week zijn er nu ook 
geen huisjes meer beschikbaar. Er is 
nog wel één huisje in de week 18- 
24 augustus. Meld je snel indien je 
dat zou willen huren.
In beide weken zijn er nog 2-3 per-
soonskamers beschikbaar of een 
slaapplaats op een gedeelde kamer. 
Kamperen is ook in beide weken 
nog mogelijk. Wil je ook een crea-
tieve vakantie dichtbij in Frankrijk?
Kom dan in augustus naar Bel Any!

l’Amour au Phaux
In het kleine gehucht aan de rand van de Auvergne zijn zovele liefdes 
ontstaan. In deze serie l’Amour au Phaux willen we de verhalen over deze 
liefdes vertellen. Hoe ontstond de liefde? Wat vond je in het begin van 
hem/ haar? Waar sloeg de vonk over? Welke plek in Le Phaux deed jullie 
harten sneller kloppen? En hoe gaat het nu met jullie?
Willen jullie je verhaal aan ons vertellen? Geef  het door per e-mail. Wij 
zullen jullie dan per e-mail interviewen en schrijven n.a.v. jullie antwoor-
den een verhaal. Dat leggen we voor publicatie nog aan jullie voor. Indien 
je dat wilt, gebruiken we gefingeerde namen. Fijn indien je mee wilt doen! 
We ontvingen tot nu toe acht verhalen. Dank aan de inzenders! 
In deze nieuwsbrief  geen aflevering, maar we hopen op meer bijdragen. 
Want we willen graag nog meer verhalen over de romantiek in Le Phaux. 
Over de weergaloze sterrennachten, over het ruisen van de beek bij de 
beeldhouwschuur, over de zachte schaduw van de walnotenboom, etc.

Keuze voor bank met oog voor milieu
Bleu & Vert stapt over van ING naar ASN
Het witwassen van zwart geld en de schaamteloze verrijking 
van de top van het bankbedrijf. De schandalen van ING zijn 
ons teveel geworden. Bleu et Vert heeft besloten om naar een 
andere bank over te stappen. 
We willen een bank die zich richt op maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen. Voor ons was dat een keuze tussen Triodos 
en ASN bank. Omdat ASN gunstiger voorwaarden heeft voor kleine 
ondernemers hebben we voor ASN gekozen. 
Zoals zoveel mensen kwamen we ooit via de giro en de Postbank bij 
de ING terecht. Bij die bank voelden we ons steeds minder thuis. We 
zijn blij de stap naar de ASN bank te gaan maken. 
We hopen in de maand februari met de nieuwe betaalrekening van 
start te gaan. Via de Bleu et Vert website zullen we het nieuwe reke-
ningnummer bekend maken.



J

Niet alleen mensen hebben pro-
fijt van een goede reputatie of 
last van een slechte. Het geldt 
ook voor groenten. Voorbeelden 
van groenten met een goede 
reputatie zijn asperges en sper-
cieboontjes. Slechte reputaties 
zijn er voor zuurkool, knolraap, 
schorseneren, witlof en spruiten.
Nou behoren spruitjes tot mijn 
favoriete groenten. Maar Susan 
snapt de slechte reputatie van 
spruitjes. Ze houdt er helemaal 
niet van. Toch is er enige veran-
dering in gekomen door een an-
dere bereidingswijze. Dat komt 
vaker voor. De andijvie en bloem-
kool uit de jaren zestig staan bij 
mij in laag aanzien. Zoals bij veel 
groenten werden ze destijds vol-
ledig tot snot gekookt. Maar een 
stamppot rauwe andijvie hoort 
tot mijn favorieten. En bloemkool 
wordt veel lekkerder van beet-
gaar roerbakken. Zo behandel ik 
ook de spruiten: Beetgaar roer-
bakken.

Ingrediënten (4-6 personen):
400 gram spruiten
2 uien
200 gram champignons
1 grote teen knoflook
1 rode paprika
150 gram kaas
100 gram zure room
100 gram hazelnoten
olijfolie
tamari (zoute sojasaus)
gembersiroop
chilisaus
enkele eetlepels maïzena

Maak de spruiten schoon en snij 
ze vanaf het stronkje in vieren. 
Snipper de uien en fruit ze goud-
geel in de wok in een scheutje 
olijfolie. Voeg de champignons toe 

Foto’s en expo’s van B&V cursussen
Bekijk foto’s  en werk van 2018 op www

Foto’s van alle cursussen uit 2018 en van het werk wat daar gemaakt is, 
vind je nu op de website. Kom snel een kijkje nemen en kom alvast in de 
stemming voor dit seizoen. Van boven naar beneden: 
Wad’nweek op Terschelling, www.bleuetvert.com/wadden/wadden-foto’s. 
Beeldhouwen, www.bleuetvert.com/frankrijk-auvergne/frankrijk-fotos
Theaterweek Bel Any, www.bleuetvert.com/frankrijk-ardennen/ardn-foto
Zangdriedaagse Wamel, www.bleuetvert.com/gelderland/gelderland-fotos

De Bleu et Vert keuken
Beetgaat geroerbakte spruiten
Tekst en recept: Gerrit van Meurs 

en wok ze op hoog vuur onder 
voortdurend roeren. De cham-
pignons nemen de olie op en gaan 
dan ‘zweten’: er komt vocht in de 
wok. Knijp dan de knoflook erbij. 
Voeg de in vieren gesneden sprui-
ten toe en blijf nog steeds op 
hoog vuur roeren. Let erop dat 
het niet te bruin wordt, want dan 
brandt het aan. Draai in dat geval 
het vuur onmiddellijk laag. Draai 
sowieso het vuur laag na 1- 2 mi-
nuten en voeg wat water toe en 
een scheut tamari. Doe de dek-
sel op de wok en laat het geheel 
even een paar minuten sudderen.
Ondertussen snij je de rode pa-
prika in stukjes en rasp je de kaas. 
Vervolgens gaat het snel: Doe de 
paprika bij het groentemengsel. 
Voeg ca 2 eetlepels gembersiroop 
toe en ca 2 eetlepels chilisaus. 
Maak een papje van de maïzena 
en wat water. Doe dat al roerende 
door het vocht bij de groente. Als 
het voldoende gebonden is, roer 
je de geraspte kaas er doorheen 
en aansluitend de zure room. 
Tot slot strooi je de hazelnoten 
er overheen en dien je het ge-
recht op. Je kunt er rijst bij serve-
ren: zilvervlies of witte bastmati.
Op de foto blijkt dat wij er ge-
bakken aardappelen bij hebben 
gegeten. Dat kan dus ook.
Wij aten er verder ook nog een 
bleekselderijsalade bij, bestaande 
uit bleekselderij, appel, peer. Evt 
kan je daar nog in stukjes gesne-
den dadels doorheen doen.
Eet smakelijk!
Vooral indien je eigenlijk niet van 
spruiten houdt, ben ik benieuwd 
hoe je ze vindt als ze op deze ma-
nier zijn klaar gemaakt. Susan eet 
ze nu wel en ze vindt spruitjes zo 
een stuk lekkerder.



Bleu et Vert biedt coachingsgesprekken over je kunst
Hoe kan je je teken-, schilderwerk verder verdiepen?
Hoe verdiep je je teken-, schilderwerk? Je kunt op intuïtieve manier 
tekenen en schilderen. Vanuit het spelen en experimenteren met ma-
terialen, ontstaan er tekeningen en schilderijen. Als je op deze manier 
een serie werk maakt, dan zal een thema zich “vanzelf” aandienen en 
je werk krijgt al gauw een persoonlijk karakter.
Ben je meer iemand die planmatig wil werken dan kan het zinvol zijn 
een keuze te maken voor een bepaald onderwerp of een thema. Op 
die manier kom je sneller tot verdieping in je werk. Uiteraard kun je 
een eenmaal gekozen richting altijd weer bijstellen. 
Hoe kom je tot een keuze?
Zoek naar iets waar je hart ligt. Wat vind je mooi? Waardoor ben je 
gefascineerd? Wat vind je intrigerend? Waar gaat je hart sneller van 
kloppen? Waar raak je enthousiast van? 

Je kunt overal uit kiezen: Het kunnen dingen zijn uit de wereld om je 
heen, dingen die je waarneemt, de natuur, cultuur, wetenschap, maat-
schappij, kunst. Maar ook dingen die je fantaseert, droomt, beelden 
die in je opwellen, beelden uit je binnenwereld. Kortom: Alles kan 
aanleiding zijn om te tekenen en/of te schilderen. 
Vraag je bij je onderwerp af, wat je er nou fascinerend aan vindt en 
waarom. Bijvoorbeeld: Waarom de zee? 
Is het de voortdurende beweging van het water? Of de reflectie 
van het licht? Is het de grens van land en water? Het ritme van de 
golven? Zijn het de verschillen tussen eb en vloed? Maar waarom 
dan eb en vloed? Associeert het je met het aftasten van grenzen? 
Is het de metafoor voor de seizoenen, de tijd, leven en dood? 
Er zijn duizenden redenen waarom je geraakt kan worden door 
de zee (of door wolken, of door bomen, of door noem maar op).  
Als je meer weet over de reden, weet je ook meer over hoe je 
het zou kunnen tekenen of schilderen. Stel dat jij bomen fascinerend 
vindt vanwege de grilligheid van de stam, dan zou je wel gek zijn als je 
die miljoenen blaadjes ging schilderen. Want daar is het jou kennelijk 
niet om te doen en dat zou maar afleiden van de essentie. Je kunt 
direct gaan tekenen en schilderen over grilligheid. Zo kom je mak-
kelijker tot een kern, tot het wezenlijke van wat jou fascineert.

Zoek naar essentie. Wat is het meest belangrijke, het meest wezen-
lijke. Het gaat om oorspronkelijkheid. De essentie van je persoonlijk-
heid moet in je werk zitten. Concentratie en de wil om tot de kern 
door te dringen zijn daarvoor belangrijk. 
Kunst is altijd méér dan het in eerste instantie lijkt. Een landschap 
is niet alleen maar een landschap. Als het goed is, ontdek je er veel 
meer in. Onder de huid van een kunstwerk moet je het hart voelen 
kloppen. Zo opent kunst een extra dimensie.

Je zou uit het bovenstaande de indruk kunnen krijgen dat je vooral 
veel moet nadenken. Dat is een misverstand. Het is veeleer een be-
wustwording. En ga vooral aan de slag. Maak schetsen en experimen-
teer met materialen. Kies niet te snel een werkwijze en techniek, 
maar durf verschillende dingen uit te proberen. Juist je experimenten 
leiden vaak tot interessante ontwikkelingen: Ontdekkingen, ideeën, 
werkwijzen die ook weer invloed kunnen hebben op je visie. 
Technische vaardigheid is van ondergeschikt belang. Techniek is een 
middel, niet een doel. Er zijn mensen die perfect fotografisch realis-
tisch bv. een fruitschaal schilderen. Maar als zo’n schilderij niets méér 
oproept dan die fruitschaal die daar in werkelijkheid al heeft gestaan, 
dan voegt het schilderij letterlijk niets toe aan de wereld. Omge-
keerd kan zelfs iemand zonder enige ervaring kunst maken. Juist in 
je onhandigheid, in je zoeken kan iets tot uitdrukking komen wat ap-
peleert aan de wereld om ons heen. Want het leven is niet alleen glad, 
knap en handig, maar ook ruw, tastend en weerbastig.

Het is handig om een boekje bij te houden waar je aantekeningen in 
maakt. Schrijf er iets in over je werk en over wat je wilt. Je kunt er 
notities en kleine schetsen in maken en ideeën in bewaren. Je kunt er 
reakties van anderen in opschrijven. 
Mocht je meer begeleiding willen in het zelfstandig tekenen en schil-
deren thuis, dan kun je bij Bleu et Vert coachingsgesprekken voeren. 
De coaching bestaat uit een gesprek van een uur over je meege-
brachte werk. Middels vragen en antwoorden, tips en stimulerende 
opmerkingen zet Gerrit met enthousiasme, humor en respect een 
toon waarin je werk tot verdere ontplooiing kan komen.
Meer info: info@bleuetvert.com en 0487-502444.
Gerrit van Meurs, 28 juni 2016. (herhaling artikel nieuwsbrief 68)



De Meursman collectie
foto: Gerrit van Meurs

Fototitelspaarprijsvraag 2e serie afl. 19

Verzin een (onder-)titel...
We spelen een estafettewedstrijd met 3 fraaie prijzen als inzet. 
Bedenk een goede naam voor de foto. Criteria: Een (onder-) titel 
moet toepasselijk zijn, niet onnodig lang, en originaliteit is het 
belangrijkste criterium.  We geven de origineelste oplossingen 
waardepunten. Als je de meeste punten verzamelt in 20 afleve-
ringen, krijg je een gratis weekcursus schilderen, beeldhouwen, 
zingen Le Phaux (incl. verblijfskosten). 2e prijs een driedaagse 
in Wamel incl. eten en drinken (excl. verblijf). 3e prijs: een doos 
oliepastelkrijt of een kunstfoto van een oudere serie van Gerrit. 
Per persoon max. 3 (onder-)titels per aflevering. Stuur je toch een 4e in, 
dan moet je een eerdere oplossing annuleren. 
In deze aflevering een foto uit het allereerste Bleu et Vert sei-
zoen: 1987. Deze jonge man heeft als zitplaats een zeer Frans 
fenomeen gevonden: De sloopauto. In elk Frans dorp vind je er 
een aantal terug in het landschap. Wat zou de voormalige eige-
naar van deze auto denken van dit tafereel? En hoe zou jij deze 
vindingrijkheid willen noemen?
Verzin een (onder-)titel en pak kostbare punten voor je klassement. Nog 
slechts twee afleveringen. Je kunt nog 30 punten verdienen. Zo kun je in 
het klassement nog opschuiven en wellicht een kunstzinnige prijs of een 
troostprijs winnen. Speel mee! Oplossingen uiterlijk op 20 maart 2019. 

Wat een jong ezeltje! Heb ik weer...!

Oplossingen 2e serie aflevering 18: Algemeen Klassement Pt 
  1. (  2) Constance Boekelman 179 
  2. (  1) Nathalie v Bloemendl 178
  3. (  3) Wouter van den Haak 175
  4. (  4) Heleen van der Spek 137
  5. (  5) Vera van Meurs 129 
  6. (  6) Maurice Schipper 110   
  7. (  8) Vincent de Jonge 108
  8. (  9) Annemarie Augustijn 106  
  9. (10) Irene Stuip  104
10. (  7) Renate Buitenhuis 103  
11. (11) Wim Hart   76
12. (18) Gerda Vogels   62
13. (12) Jan Rijswijk   59
14. (13) Bep van Rheenen   53
     (13) Marcel Smeeman   53
     (13) Irma van den Velde    53   
17. (16) Kees Moerkerk   52
     (16) Carla Dielen   52
19. (19) Sherry Huykman   41
20. (20) Annette Rooke   39
21. (21) Saskia Laan   33 
22. (22) Caro de Bruijn   30
23. (23) Selma Kamphuis   29 
24. (25) Juliette Reitsma   28
25. (24) Inge Hoenselaar   27
26. (25) Joke Dooper   22
27. (27) Guus Versteegh   20
28. (28) Ria Daems   18
29. ( - ) Frank Arbouw   15
     (29) Betke Luijbregts   15
31. (30) Connie Stroet   12
32. (31) Arnold Thoben   11
     (31) Lidy Bom   11
34. (35) Irma Krabbendam     8
     (33) Camiela Warringa     8
36. ( - ) Trees Versteegen     4
     (34) Jeannette Kok     4
38. (35) Gert Komduur     3
39. ( - ) Riet Zwinkels     2
40. (37) Nicole Penterman     1
     (37) Aernoud Witteveen     1
     (37) Cocky Blom     1

Record aantal van 56 titels
Top 3 nog altijd binnen 4 punten!

De 15 besten van deze aflevering zijn:
 
  1. Wat een jong ezeltje! Heb ik weer...! Frank Arbouw 15
  2. Pays Bas? Constance Boekelman 14
  3. Ik schilder in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 Vera van Meurs 13 
  4. Kniesoor die op kniepijn let Nathalie v. Bloemendaal 12
  5. Bidprentje Wouter van den Haak 11
  6. Het is een sta-tief Vincent de Jonge  10
  7. Wie niet klein is, moet slim zijn Annemarie Augustijn   9 
  8. Een schilderij van laag niveau, maar hoge kwaliteit
 Irene Stuip   8  
  9. Breng jij even een kussentje, Gerrit? Gerda Vogels   7 
10. Knievalzicht Juliette Reitsma   6
11. Lager krijg ik de horizon echt niet Irma Krabbendam   5 
12. Devoot tekenen Trees Versteegen   4
13. Aanzoek in schets Jan Rijswijk   3
14. Zo doe ik gelijk mijn avondgebed Riet Zwinkels   2
15. In aanbidding voor de kunst Guus Versteegh   1

We ontvingen 60 oplossingen (nieuw record!) 
van 30 deelnemers (evenaring record). We 
zijn heel verrukt met zoveel deelnemers! Vier 
mensen deden voor het eerst mee en drie 
haalden de top 15: Trees Versteegen en de 92 
jarige (!) Riet Zwinkels in de achterhoede. 
Maar Frank Arbouw herhaalt de stunt van 
Betke Luijbregts in afl. 14 door bij zijn eerste 
deelname direct de 1e plek te pakken. Opval-
lend is dat zijn partner Vera ook hoog eindigt: 
Ze plaatst zich tussen de 3 koplopers op num-
mer 3. In het klassement nadert ze nu de 4e 
plaats van Heleen die dit keer puntloos bleef. 
Constance is 2e deze keer en pakt de 1e plaats 
over van Nathalie, die dankzij de 4e plaats op 
slechts 1 puntje volgt. Kees en Otto houden 
vriend Wouter in de race voor de eindover-
winning met plaats 5. Hun Bidprentje is ook 
genoemd door Nathalie. Die is dus niet exclu-
sief  origineel en dat kost een paar punten.
Wouter staat slechts 4 punten achter de num-
mer 1. De spanning blijft onverminderd hoog: 
Met nog twee afleveringen te gaan, lijkt elke 

misstap in de top 3 nu fataal.
Ook om de plaatsen 6 t/m 10 is een 
hevige strijd gaande. Vincent, Anne-
marie en Irene pakten punten; Mau-
rice en Renate niet. Renate staat op 
de 10e plaats slechts 7 punten ach-
ter Maurice op plaats 6.
Buiten de top 10 deed Gerda goede 
zaken en steeg van 18 naar 12.
We hadden deze keer veel dezelfde 
oplossingen. De titel “Knieval voor 
de kunst” is op zich aardig, maar 
we ontvingen hem vijf maal. In de 
ogen van de jury is die titel dan dus 
niet erg origineel.
We ontvingen maar liefst 8 variaties 
van “Knielen op een bed...”: Violen, 
lupinen, lavendel, zand, vulkanen, 
etc. Ook hier kennelijk een oplos-
sing waar veel mensen aan dachten 
en dus minder origineel. Om die re-
den is het inzenden van drie oplos-
singen aan te bevelen. Dan heb je 
twee reserves achter de hand.

32 jaar B&V foto’s

Nog twee afleveringen te gaan! 
Wie pakt de volgende eerste plek 
en de mogelijk beslissende punten?



Nog lopende exposities uit 
de vorige nieuwsbrief:

Dit jaat is de jaarlijkse interland 
Frankrijk- Nederland in de week 
27 juli- 3 augustus. De wedstrij-
den zijn dan op woensdag 31 juli 
aan het eind van de middag. Aan-
sluitend is de heerlijke derde helft: 
een fijn feestje met de Fransen 
met een lekker buffet. 

Wie speelt er mee dit jaar?

Wassenaar, Museum Voorlinden
(Buurtweg 90)
Armando, overzichtsexpositie
t/m 10 mrt
en tevens:
Stage of  Being met Ai Weiwei, 
Robert Zandvliet, Jan Sluij-
ters, Louise Bourgois, Rineke 
Dijkstra, Tony Cragg, Antony 
Gormley, Jannis Kounellis, Re-
becca Horn, Daniel Spoerri, 
e.v.a. t/m 27 jan
en tevens:
Rapsody in Blue met Anish Ka-
poor, Yves Klein, Louise Bour-
gois, Kees van Dongen, Piet 
Mondriaan, A.R. Penck, Maria 
Roosen, Berend Strik, Alex van 
Warmerdam, Bram Bogard, 
Daan van Golden, e.v.a.
t/m maart 2019
ma-zo 11-17 www.voorlinden.nl

Zutphen, Museum Henriette Po-
lak (‘s Gravenhof  4)
Theodoor Heynes, aquarellist
t/m 24 mrt di-zo 11-17
www.museazutphen.nl

Den Haag, Museum Beelden aan 
Zee (Harteveltstraat 1)
Zadkine aan Zee Ossip Zadkine
t/m 3 mrt di-zo 10-17
www.beeldenaanzee.nl

Den Bosch, Noordbrabants Mu-
seum (Verwersstraat 41)
Jan Sluyters De wilde jaren
t/m 7 apr di-zo 11-17
hetnoordbrabantsmuseum.nl

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

Groningen, Groninger Museum  
(Museumeiland 1)
Glaskunst van Dale Chihuly
8 dec t/m 5 mei di-zo 10-17
www.groningermuseum.nl

Agenda   Exposities

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

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

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

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

Interland Frankrijk- Nederland op 31 juli
Voetballen in Le Phaux met heerlijke 3e helft

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



Gerrit Zonnebril
Knallen

Dichter bij mezelf 
door Marthe van Meurs

KWASSIE~ laat zijn blik verruimen...

Enkele dagen vóór oudjaar klonk er heel voorbarig en illegaal een serie 
stevige knallen door de straat. Het schoot mijn geheugen in één klap bijna 
60 jaar terug in de tijd.
Ik zal zo’n jaar of acht zijn geweest tijdens een turbulent logeerpartijtje bij 
mijn opa en oma. Ik kwam er graag. Mijn moeder was de oudste van een ge-
zin van elf kinderen. Ik had louter door ter wereld te komen een hele reeks 
jongere zussen van mijn moeder tante gemaakt en dat gaf me een enorm 
krediet bij deze jonge meiden. De aandacht lag voor het oprapen.
Vooral ’s avonds als ze allemaal thuis en beschikbaar waren, was het leven 
mooi voor het jonge neefje. 
Overdag moest ik mezelf zien te vermaken. Ik scharrelde vaak rond in de 
grote bijkeuken. Op zekere dag stuurde oma me naar de speelgoedwinkel 
met 1 gulden 95. Voor die tijd was dat een heel bedrag. Maar Oma gunde 
me een boek van Sjors en Sjimmie. Die waren exact dat bedrag.
In de speelgoedwinkel van Jo Lipmann lagen de verleidingen hoog opgetast. 
In dat pretparadijs vergat ik al gauw de bestemming die oma had bedacht 
voor haar 1,95. Met het geld in mijn knuist geklemd, zag ik een keur aan 
mogelijkheden Na veel wikken en wegen kwam ik uit op een klappertjes-
pistool. Die kostte slechts 0,25. Het betekende dat ik nog 1,70 overhield 
voor klappertjes. Indertijd kostte een doosje klappertjes 1 luttele cent. Dan 
kreeg je een klein rond, kartonnen doosje met daarin opgerold een lange 
sliert klappertjes. Het rolletje plaatste je in het pistool, het uiteinde zette je 
op scherp en daarna kon het gevecht beginnen.
Blij huppelde ik terug naar oma met mijn pistool en met een zak met 170 
doosjes klappertjes. Oma keek zeer bedenkelijk, maar stuurde me niet te-
rug. Ik denk dat ze er spijt van kreeg, want ik gaf me over aan een dappere 
poging om die 170 doosjes klappertjes er zo snel mogelijk doorheen te ja-
gen. Het geknal hield niet meer op. De bijkeuken was mijn jachtterrein. Het 
was een kale ruimte en galmde dus heerlijk. Ik kreeg er geen genoeg van.
Op zaterdagavond kwamen de vrijers van mijn tantes. De hele club zat in 
de woonkamer kuis aan de koffie. Ik bleef in de bijkeuken want ik had van 
het opstoken van mijn klappertjesvoorraad een missie gemaakt.
Op zeker moment kwam een van mijn ooms een kijkje nemen. Hij inspec-
teerde mijn enorme voorraad buskruit die ik in een van opa’s sigarenkistjes 
bewaarde. Hij grijnsde breed en liep naar opa’s gereedschapskist. Hij kwam 
terug met een hamer. 
Kijk”, zei hij, “Met dat pistooltje krijg jij je klappertjes natuurlijk nooit op, 
maar hiermee gaat het wél!” Hij legde een doosje klappertjes op de beton-
nen vloer en gaf er een klap op met de hamer. Er klonk een harde knal en ik 
zag een kleine steekvlam onder de hamer vandaan komen. Mijn ogen vielen 
open! Ik voelde de adrenaline opborrelen en griste de hamer uit de hand 
van mijn oom. “Nou ik!”, zal ik geroepen hebben. 
Vanaf dat moment waren de harde knallen niet van de lucht. Met grote 
ijver hengste ik de hamer op de doosjes en veroorzaakte een gedreun dat 
in de huiskamer ongetwijfeld tot grote hilariteit leidde. Een gesprek over 
welk onderwerp dan ook was op slag onmogelijk geworden. Ik hamerde 
met groot enthousiasme de doosjes tot smeulende hoopjes. Gelukkig was 
mijn voorraad groot.
Maar uit de huiskamer kwam al snel een andere oom. Hij knielde naast me 
neer en keek me serieus aan.
“Dat doe je niet goed, hoor”, zei hij. “Zal ik eens laten zien hoe dat veel 
beter kan?” Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn argwaan en ik legde de 
hamer in zijn uitgestoken hand. 
“Kijk”, zei mijn oom, “Dat moet je zo doen”. Hij draaide de hamer een 
kwart slag en sloeg met de brede kant zo hard hij kon in het sigarenkistje. 
Wat er toen gebeurde ging mijn voorstellingsvermogen volledig te buiten. 
Er klonk een oorverdovende knal en uit het sigarenkistje kwam een enor-

Muziek danst door mijn hoofd.

Bewegende mensen

op de maat.

Ik dans, ik kijk, ik lach en ik zing

Mee, samen met iedereen

Ik geniet van ieder moment

terugdenkend aan toen.

Mijn benen voelen

als nooit tevoren.

Flarden tekst, 

mooie herinneringen

zweven voor mijn gezicht.

door mijn gedachten.

Met mijn ogen dicht

dans ik de hele nacht door.
me steekvlam. Ik schrok me rot. De 
klap moet tot in de wijde omtrek 
te horen zijn geweest. De bijkeuken 
vulde zich met een scherpe lucht 
van kruitdamp. Het sigarenkistje 
was zwart geblakerd en veruit de 
meeste doosjes hadden deze klap 
niet overleefd. “Nee!”, riep ik ont-
zet, “Dat wil ik niet!” 
Mijn oom liep breed lachend terug 
naar de huiskamer.
Ik zat nog even beteuterd bij mijn 
drastisch geslonken voorraad. Toen 
bracht ik de hamer terug naar de 
gereedschapskist. Daarna deed ik 
een rolletje klappertjes in mijn pi-
stool en haalde de trekker over.

Janni Hagoort (lid Zaterdagretourdagengroep)
zonder titel
droge naaldets (op oude dakgoot)
2018

Bleu & Vert ETALAGE


