
Aquarellen voor tentoonstelling te Hegebeintum
Fryslân, kust, Wad en landschap.

Anjum 23-1-2020                        €  600,-

Deinum  24-2-1998                     €  900,-

Brekkenpolder 1999                   €  900,-

Schiermonnikoog  2014             €1800,-

Ezumakeeg- Ee herfst 2013      €2700,-

Scheve boom
 hoek van de Bant                      €3200,-

Wierum zomer 2019                   €  600,-

Beers 22-2-1998                        €  900,-

Oostmahorn voorjaar 2012        €  900,-



Tentoonstelling Zielhoes 
Actie voor behoud vaarwater Noordpolderzijl. 

De kracht van zijn eenvoud maakt  Noordpolderzijl tot een geliefd plek.  
Iedere poging om dit te benadrukken of versterken werkt averechts.
Maar zijn wezenskenmerk is de directe verbinding met de 
wereldomspannende, onafzienbare oceaan, twee keer per dag met hoog
water. Hier liep oorspronkelijk de rivier Het Kromme Riet in zee en na de 
indijking spuide de sluis nog steeds op natuurlijke afloop waardoor de 
geul open bleef.
Veertig jaar geleden werd dit evenwicht verstoord door een elektrisch 
gemaal, naast de geul, dat geen rekening houdt met het getij, waardoor 
de geul dichtslibt. Dat moet anders!

1- IJsgang in haven 14-2-2021                                 € 1800,-
2- Schepen aan de grond 9-8-2020                          €   600,-
3- Vaargeul Noordpolderzijl 2020                              €   300,-
4- Betonningsvaartuig Waddenzee voor Npz.
    Roeg weer                           18-8-2020                   €   500,-
5- UQ 16, UQ 6 en ZUS Drachten bezig seismisch 
    onderzoek Prakla                       1988                     €  1200,-
6- Waddenhoeve    zomer               2011                    €  1800,-
7- Anna 6 ploegen in geul.      28-4-2020                    €    350,-
8- Jacht in haven, voorjaar               2020                   €  1200,-
9- Schip aan de grond                      2020                   €  1200,-
10- Jachten in haven                        2020                   €  1200,-
11- Jacht aan de grond                    2020                    €   400,-
12- Rottumerplaat                            2004                    €   400,-
13- Jacht aan de grond                3-8-2020                 €   400,-
14- UQ 1 in haven ZW 8-9                  2009                € 1800,-    
15- UQ 17 komt binnen                       2009                € 1800,-
16,- Rottumeroog en Borkum              2020                €   750,- 



Aquarellen In het Spijslokaal te Warffum:

Van Noordpolderzijl naar Rottumerplaat. Wat er onderweg en 
bij Rottumerplaat te zien en te beleven is.

1-   Rottumerplaat,  zomer 2006                                  € 900,-
2-    Noordpolderzijl met UQ 6
                              Voorjaar 1989                                € 1200,-
 3-   Rottumerplaat 17-7-2006                                     €1800,-
4-   Rottumeroog en Borkum v.a. Rottumerplaat.
                               Zomer 2020                                   € 750,-
5-   Rottumeroog v.a. Rottumerplaat
                              30-6-2014                                       € 600,-  

6-   Zonsondergang Boschplaat, onder Rottumerplaat.
                               half tij                 24-8-2020           € 900,-
7-    Rottumerplaat v.a. Rottumeroog
                            13-7-1996                                         € 600,-         
 8-   Zonsondergang Boschplaat, onder Rottumerplaat
                               Laag water   zomer 2020              € 900,-     
9-    Noordpolderzijl met Noordster, UQ 17 en UQ 16 komt      
                             binnen.                                             €1200,-                  
10-  Noordpolderzijl, ijsgang  2018                                € 350,-
                              



Met nog restanten van rivieren die klooster en eiland verbonden vóór de 
indijking van de Noordpolder. Deze liepen uit in zee op de plek waar nu 
Noordpolderzijl ligt.

1-   Rottum, sneeuw                          1986                € 2700,-
2-  Rottumeroog, (nog) met huis en uitkijktorentje.
                                                       1996                   €  900,-
3-  Vaargeul Noordpolderzijl            2017                 €  900,-  
4-  Kromme Riet, boerderij Salomé  2005                €  900,-



5-  Rottum, sneeuw. 16-12-2009                              €  600,-     
6-  Rottumeroog en Borkum             2020                €  900,-
7-  Rottumeroog                               1989                €  400,-  
8-  Lauwerswal                                  2010               €1800,-
9-  Boschplaat                                    2020              €1800,-   *
10- Warffumerlaag met  aan de horizon
      Warffum, Salomé en
      Usquert                                       2006               €  900,-
11- Rasquerdermaar, voorjaar         2009               €  400,-  
12- Usquert                                      1995                €  400,-
13- Noordpolderzijl met schepen ‘Noordster’ en
      ‘Waddenzee’.                             1989                €1200,-        
14- Usquerdermaar/ Kantens           5-5-2005         €  400,-
15- Rottum, sneeuw                         16-12-2009     €  600,-    *                  

                                                                        verkocht  *



Tentoonstelling in het Atrium van het provinciehuis in Groningen. 
Actie voor behoud vaarwater Noordpolderzijl. 

Mijn schildergeschiedenis van het Groninger Wad, kwelders,  Rottums 
en Noordpolderzijl. Vanaf 2 november 1978 toen ik tijdens een zware 
storm buiten de dijk dit onafzienbare, mysterieuze gebied schilderde. 
Dáár wilde ik schilderen uiteindelijk, het mysterie doorgronden, me eigen 
maken, veroveren….                                                                                 
De waarden die ik daar vond wil ik in mijn werk bewaren en verdedigen, 
tegen iedere aantasting. Tot heden.

Vanaf 28 juni vrij te bezichtigen voor publiek binnen kantoortijden m.u.v. 
de woensdagen. Groepen dienen zich van tevoren aan te melden via het
algemene emailadres van de provincie. De expositie eindigt op 2 
september

Titels Atrium:
1- Storm, Kwelder  Noordpolder                   2-11-1978                   
2- Diezeg, Kwelder  Noordpolder                 3-11-1978                  
3- Noordpolderzijl met garnalenkotter                 1987                  
4- Vaarwater Noordpolderzijl                               2020                  
5- Rottumerplaat                                                  2014                  
6- Rottumeroog, nog met huis                             1995                  
7- Jacht op Noordpolderzijl, zomer                      2004                  
8- Sleepboten, ploegen in
    vaarwater  Noorpolderzijl , mist              27-4-2020                  
9- Kwelder , november  storm                            2008                
10- Boschwad onder Rottumerplaat                   2008                
11- Zonsondergang Boschwad                  1-10-2015                
12- Boschplaat onder Rottumerplaat           7-9-2020                

Kunsthandel Ongering richt een etalage in met aquarellen van het 
Wad en mogelijk andere Groningana.                                                   
Oude Kijk in 't Jatstraat 37, Groningen



Museum Belvédère, 

De stiltes van het Wad; van dreigend voor een naderend onweer met 
zware windstoten, tot zwoel waarin je de wormen kunt horen.                   
Met uiteindelijk het magistrale moment van de zonsondergang. 

Intussen komt en gaat het water, land verheft zich langzaam en verzinkt 
weer.

Geurt Busser - 'Boschplaat'
 

25 juni t/m 26 september (wand grote zaal)

 
Het thema landschap (licht, land, lucht en ruimte) speelt in 
zowel het tentoonstellings- als verzamelbeleid van Museum 
Belvédère een belangrijke rol. Het werk van Geurt Busser 
beantwoordt daar bij uitstek aan. Deze hele grote aquarel – de 
grootste die hij ooit heeft gemaakt - is een prachtige ode aan de
stilte op het wad. Busser schildert al decennia lang de luchten 
boven het wad en de weerkaatsingen ervan in zee. Hij werkt 
altijd ter plekke, ofwel aan de boorden van de waddenkust of 
vanaf zijn eigen schip ten zuiden van Schiermonnikoog en 
Rottumerplaat. Hij schildert zijn monumentale werken met grote
Japanse kwasten.
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