
54

Woonboot magazine Oktober 2014Woonboot magazine Oktober 2014

De Waddenschilder
Werken aan boord

Ongeacht de weersomstandigheden en in alle 

jaargetijden, bij voorkeur in de winter, trekt 

Geurt Busser er met zijn tot atelier verbouwde 

garnalenkotter uit 1928, op uit om de schoon-

heid van het wad te vangen in waterverf.

TEKST EN FOTO'S: MARTINA KOSTER 

A
ls je op Google Geurt Busser of de Waddenschilder 

intypt moet je even tijd uittrekken om alle hits door te 

nemen. Hij heeft niet alleen bekendheid vergaard van-

wege zijn prachtige aquarellen, maar ook als pleitbezor-

ger van het wad en zijn niet aflatende strijd tegen de aantasting, 

plundering en vertrutting van zijn werkgebied. Uiteraard draagt 

hij de vermaledijde NAM  (Nederlandse Aardolie Maatschappij) 

geen warm hart toe, maar ook de windturbines, informatiepane-

len en andere toerismevriendelijke bedenksels van lokale overhe-

den kunnen op weinig sympathie van hem rekenen. Voor Geurt is 

het wad zoals de wereld bedoeld is, een plek met een steeds wis-

selende aanblik en een oneindige horizon. “Kijk hier”, zegt hij wij-

zend naar het riet op een aquarel, “wellicht komt er hier ooit een 

informatiepaneel met de tekst ‘Op deze bijzondere locatie heeft 

de beroemde Waddenschilder Geurt Busser het mooiste plukje 

riet uit zijn gehele oeuvre geschilderd.’

Mijn eerste ontmoeting met Geurt is tijdens de open kunstdagen 

in Warffum. Hij ontvangt belangstellenden in zijn galerie aan huis 

en vertelt over zijn werk. Wat me meteen opvalt, is dat hij bij iedere 

aquarel moeiteloos de exacte datum, tijd en weersomstandigheden 

weet te vermelden. De hoeveelheid werk is overweldigend. Als er 

even geen bezoekers zijn, biedt hij een kopje koffie aan en nadat 

hij mij er vriendelijk doch resoluut op gewezen heeft, dat ik in ZIJN 

stoel ben neergeploft, steekt hij van wal nog voor ik iets kan vragen.

Geurt: “Ik maak de grootste aquarellen ter wereld. Daar ben ik 

in 1980 mee begonnen en op 14 februari 2000 lukte de eerste in 

precies drie kwartier. Daarna volgden vijf wanhopige jaren waarin 

alles mislukte en dacht ik dat de eerste een toevalstreffer was die je 

maar één keer in je leven meemaakt. Alleen al het opspannen van 

het papier is een enorme klus en ik heb lang moeten zoeken naar 

een manier om het papier egaal nat te krijgen. Uiteindelijk heb ik 

een manier gevonden, maar het duurt minimaal 24 uur voordat 

het goed opgespannen is. In 2005 slaagde ik er eindelijk in de 

ene na de andere aquarel naar tevredenheid te schilderen. Ik heb 

toen besloten van al die plekken die ik in 40 jaar had geschilderd 

opnieuw een schilderij te maken op ware grootte, schaal één op 

één. Helaas is er geen markt voor die grote werken. Ze passen niet 

boven de bank. De grootste is maar liefst twee meter veertig breed.”

Wel prachtig voor een expositie natuurlijk

“Ja, ze zijn vaak tentoongesteld. Ik heb op een gegeven moment 

de toenmalige directeur van het Groninger museum, Kees van 

Twist, aangeschreven. Hij ging als cultureel ambassadeur van Gro-

ningen naar New York en ik dacht nou dan kan hij mooi reclame 

maken met de grootste geschilderde aquarellen ter wereld. Dan 

schrijf je natuurlijk geen lullig briefje. Ik citeer: “Vroeg of laat 

word ik wereldberoemd. Mijn roem wil ik tijdens mijn leven mee-

maken omdat ik opgewassen ben tegen de nadelen en de voorde-

len mijn werk vergemakkelijken”. Of hij daaraan mee wil werken. 

Zo’n miezerig mannetje, hij heeft niet eens gereageerd.”
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Werken aan boord

Je vertelt vaak dat je van iedere drie aqua-

rellen die je maakt, er twee weggooit. Geldt 

dat ook voor die grote werken? 

Ja, ik wil de kwaliteit van mijn werk waar-

borgen. In de twintig jaar dat ik nog aan 

het experimenteren was, gooide ik wel 

tachtig werken weg om er één die mijn 

goedkeuring had over te houden. De 

grootste zit in een lijst van 1700 euro. 

Alleen al de glasplaat moest speciaal 

worden gesneden en kostte 900 euro. Ik 

had voor de Waddenacademie o.a. een 

lezing gehouden en een tentoonstelling 

ingericht op een symposium. Daar wilden 

zij me voor betalen en ik heb toen dát 

bedrag gevraagd.”

Heb je ook met olieverf gewerkt? 

Nee, nooit! Dat vragen ze mij al mijn hele 

leven, alsof dat het hoogste goed is. Ik zal 

je een stukje voorlezen uit het boek dat 

ik nu aan het schrijven ben en waarmee 

ik het onweerlegbare bewijs wil leveren, 

dat het schilderen van landschappen 

met waterverf het hoogst bereikbare is 

in de kunst: ‘Een bevriende collega die 

met olieverf schildert en die ik jaren niet 

gezien had vroeg: “Schilder jij met water-

verf of teken jij met waterverf?” 

“Ik schilder met waterverf!” Waarop hij 

verzucht: “Dat is het hoogst bereikbare 

in de kunst, dat is werken in de vloeibare 

stof op de grens naar gasvormig, eigenlijk 

zit ík in stront en modder te roeren!”

Als bij een aquarel iets misgaat, is dat 

altijd humor: weggooien op naar de 

volgende. Bij olieverf betekent het uren 

moeizaam geploeter tot het is zoals jij dat 

wilt. Op die manier ga je kabouter Piggel-

mee achterna, die al zijn wensen vervuld 

krijgt en alleen maar ongelukkiger wordt. 

Olieverfschilders zijn altijd chagrijniger 

dan waterverfschilders!’

Is er ook een kunstenaar die je erg bewon-

dert?

Ja, ik was diep onder de indruk toen ik 

in 1970 in Londen kennismaakte met 

het werk van Turner. Die man bond zich 

tijdens een storm vast in de top van een 

mast. Hij schilderde de pure beleving van 

het landschap.

Wanneer besloot je vanaf het water te gaan 

schilderen?

Ik schilderde van ’78 tot ‘87 het Lau-

wersmeer. Altijd vanaf dezelfde plek en 

op dezelfde tijd van de dag. Gezien over 

een jaar maakte ik 400 tot 600 aquarel-

len, daarvan waren er plusminus 80 goed. 

Deze zijn ook allemaal verkocht. Toen 

werd dat gebied militair oefenterrein. Dat 

zat er al lang aan te komen en protesten 

hielpen niet. Ik heb toen met het oog 

op wat komen zou, een reddingssloep 

opgeknapt en ingericht als varend atelier 

en ben daarmee het wad opgegaan. Wel 

had ik eerst een opleiding gevolgd voor 

stuurman op de kustvaart. Die sloep werd 

te klein. Ik schilderde ’s winters door en 

dan is het toch wel fijn om een kacheltje 

aan boord te hebben. Dit kottertje werd 

te koop aangeboden. Dat lag al zeven jaar 

op Lauwersoog te roesten. Voor mij geen 

probleem. Ik heb niets aan een schip dat 

al helemaal kant-en-klaar is. Ik ga het 

toch intimmeren om het aan mijn eisen 

te laten voldoen en die zijn gericht op 

mijn werkzaamheden.

Je hebt een ontheffing om naar Rottumer-

oog en Rottumerplaat te varen

Ja, alleen ik en de patrouillevaart mogen 

op Rottum varen. Ik heb daar wel drie-

en-een-half jaar voor moeten procederen. 

Ik ben zelfs twee keer voor de Raad van 

State geweest. Ze waren bang dat ik een 

mossel zou verpletteren. Er werd boven-

dien gesteld dat ik een ernstige bedrei-

ging voor de rust van de zeehonden zou 

vormen. Een journalist repliceerde in de 

krant: “terwijl hij alleen het geluid van 

kwasten over papier maakt.” Ik ben in die 

jaren van strijd uitgeweken naar Duits-

land en Denemarken. Toen de Denen 

vroegen of ik daar tijdens de internatio-

nale ministersconferentie over het wad 

wilde exposeren, heb ik daar demonstra-

tief geen Nederlands werk geëxposeerd. 

Overigens de dame van de LNV (het 

ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit) die zo fel tegen mijn 

aanwezigheid bij Rottum was, trof ik later 

op een geheel andere zitting. Ze schoot 

letterlijk onder de tafel toen ik opmerkte: 

‘Hoe is het mogelijk dat dezelfde dame 

die mijn werkzaamheden een bedreiging 

achtte voor de rust van de zeehonden, nu 

de werkzaamheden van de NAM staat te 

verdedigen.’

Zie je veel zeehonden?

Ja, die komen achter me aan zwemmen. 

Nieuwsgierige beesten. Ze proberen echt 

te zien wat je nou precies aan het doen 

bent en komen altijd even kennis maken. 

Ik heb er wel eens 23 rondom mijn schip 

gehad. Nee, die verstoor ik niet maar 

er spelen zich genoeg veranderingen af 

op het wad. De bodem zakt, zandplaten 

verdwijnen en dat is al jaren bezig. Er zijn 

geen mosselbanken meer en die komen 

ook niet terug. Die oeroude mosselban-

ken waren harder dan beton, zakten tot 

in de diepte van een geul en hielden daar 

een biotoop in stand. Opgevist door de 

mechanische schelpdiervisserij.

Dag twee

Het schip van Geurt, de Hendrik-UQ 12, 

ligt in het haventje van Noordpolderzijl. 

De kleinste zeehaven van Nederland. 

Het waterpeil is net voldoende om uit te 

varen, zij het voorzichtig. Meevaren mag, 

in de weg lopen niet. Als hij een mooie 

plek ziet om te schilderen moet meteen 

het anker kunnen worden uitgedraaid. 

Geurt vaart in opperste concentratie tot 

hij een plekje naar zijn zin heeft gevon-

den. Als alle handelingen zijn verricht, is 

het tijd voor koffie.

Varend atelier

Ook op het schip heeft Geurt zijn cre-

atieve geest losgelaten. Hij heeft een 

uniek slot, een bijzondere ruitenwisser 

en ook de stoelen kunnen met een inge-

nieus systeem in- en uitgeklapt worden. 

“Ik krijg straks vier studenten van de 

kunstacademie mee en die moeten toch 

ergens zitten.” Omdat hij regelmatig vier 

dagen achtereen op het schip verblijft, 

heeft hij het beneden zo comfortabel 

mogelijk ingericht. Vooral aan de bank 

is zorg besteed, die moet lekker zitten. 

Vaak schildert hij buiten maar bij ruig 

weer heeft hij een beschermde plek: “Ik 

kan de hele achterwand van het stuurhuis 

openzetten. Er zijn twee halve deuren en 

daar doorheen kan ik het papier op het 

achterdek schuiven. Ik kan dan over het 

gangboord heen en weer lopen om te 

schilderen. Dat betekent wel dat ik dan 

noord-zuid moet liggen om van de op- of 

ondergaande zon te kunnen profiteren. 

Aangezien alle stromingen op het wad 

oost-west lopen moet ik dan dwars op de 

stroom liggen.” Hij doet dat getuid aan 

één anker en een lange lijn naar de ach-

terbolder. Door die te laten vieren of  aan 

te trekken kan hij dan precies de positie 

bepalen. De stroom zuigt dan wel aan het 

schip en komt een beetje schuin te lig-

gen. Een groot probleem als je een bank 

aan het maken bent heeft Geurt ervaren.

Tot slot

Het is evenwel prachtig weer en derge-

lijke manoeuvres zijn overbodig. Geurt 

pakt zijn spullen en is ongeveer 20 

minuten niet aanspreekbaar. Met stevige 

penseelstreken tovert hij het landschap 

op het papier. Ik betreur het geen profes-

sionele filmcamera te hebben waarmee ik 

de ontwikkeling van het werk, af en toe 

inzoomend op het landschap, kan vastleg-

gen. Een landschap dat hopelijk in de 

toekomst er nog net zo uitziet als op de 

aquarellen van Geurt.

In november exposeert Geurt kleinere 

aquarellen en tekeningen in museum 

Voorschoten bij een groepstentoonstel-

ling met als thema “Horizon”.

Voor meer informatie verwijs ik naar 

de website  

www.geurtbusser wordpress.com
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