
 agenda 

21 september
Veldwerkplaats Overstromingsvlaktes
www.veldwerkplaatsen.nl

24 september
Beheerdersdag
www.beheerdersdag.nl

24 september
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl

28 september
OBN Webinar: Plastic in Rivieren
www.natuurkennis.nl

30 september en 1 oktober
cursus Geïntegreerd bosbeheer
www.klingenbomen.nl

5 oktober
Verdiepingstraining Begeleiden van 
Groepen vrijwilligers - Oisterwijk
www.vbne.nl

12 oktober
Veldwerkplaats Rijke strooiselsoorten
www.veldwerkplaatsen.nl

14 oktober
Verdiepingstraining Positionering en 
Persoonlijk leiderschap - De Bilt
www.vbne.nl

2 november
Werkschuurbijeenkomst opsnoeien 
voor hoogwaardige houtkwaliteit
www.vbne.nl

4 november
Veldwerkplaats Drones in het 
natuurbeheer
www.veldwerkplaatsen.nl

13 november 
Ravondag
www.ravon.nl

16 november
Veldwerkplaats Ontsnippering
www.veldwerkplaatsen.nl

17 november
Beschermde soorten en ecologisch 
boombeheer
www.naturio.nl

11 december
Florondag
www.floron.nl
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WAD

Het is deze zomer precies dertig jaar geleden dat 
mijn eerste natuurbeschermingsrechtelijke zaak 
langskwam. Ik werkte aan de UvA en was daar 
gepromoveerd op een proefschrift over uitingsvrij-
heid en onder dat grondrecht viel ook de vrijheid 
van de kunst. Kunstenaars zouden volgens sommige 
juristen zelfs iets meer mogen dan een gewone ster-
veling en zich kunnen beroepen op de Grondwet en 
de (kunst)uitingsvrijheid uit het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Dat heet-
te de kunstenaarsexceptie oftewel de exceptio artis. 
Ik twijfelde over zo’n exceptio artis. Niemand staat 
immers boven de wet, ook kunstenaars niet, maar zij 
hadden inderdaad wel een bijzonder grondwettelijk 
recht op uitingsvrijheid. De casus is een klassieker 
geworden: het ging over waddenschilder Geurt Bus-
ser die zijn schip liet droogvallen op het Wad om 
daar acquarellen te schilderen van het landschap. 
Hier zouden natuurbescherming en grondrechten 
botsen. Tegelijk zijn kunstschilders, natuurfotogra-
fen en- filmers natuurlijk ook zeer goede ambas-
sadeurs voor de natuur. Zij laten ons heel mooi zien 
wat het beschermen waard is.
In een rechtswetenschappelijk artikel nam ik het op 
staatsrechtelijke gronden op voor de vrijheid van de 
kunst en dus voor Busser. Dat artikel schijnt zelfs 
bij Koningin Beatrix bekend te zijn geweest en met 
instemming gelezen te zijn geweest toen zij het ook 
opnam voor de kunstschilder. In De Telegraaf van 9 
juni 1993 lezen we dat de staatssecretaris ‘trillend 
van de zenuwen’ terugkwam van een onderhoud 
met hare majesteit ‘die goed op de hoogte bleek van 
de zaak Busser’.

Fred Kistenkas

In die jaren hadden we nog geen Natura 2000 en dus 
geen habitattoets. Busser was opmerkelijk genoeg 
wel gewoon van harte welkom in het Duitse en 
Deense Wad, maar dus niet in het Nederlandse deel. 
Bij een ministersconferentie in het Deense Esbjerg 
werd hij in 1991 zelfs gevraagd om te exposeren. 
Precedentwerking werd aangevoerd, maar het was 
en is niet aannemelijk dat er zich opeens tiental-
len varende beroepsschilders en -fotografen gaan 
aanmelden. Ik pleitte dus voor vergunningverlening 
met onder andere ook een verwijzing naar mijn 
proefschrift en dan met name het Duitse bestuurs-
recht op dit punt.
In de krant uit begin jaren negentig lezen we: “Door 
persoonlijk ingrijpen van Koningin Beatrix mag 
kunstschilder Geurt Busser, bijgenaamd de Rem-
brandt van het Noorden, gaan werken in het geslo-
ten deel van de Waddenzee”. Geurt Busser vaart, 
schildert en exposeert nog steeds en maakt zich ook 
druk om het dichtslibben van het Groningse haven-
tje van Noordpolderzijl. Een ware ambassadeur voor 
het Groningse Wad en een juist besluit destijds, al 
dan niet koninklijk ingegeven.
Het was mijn eerste natuurbeschermingsrechtelijke 
casus en ook de eerste rechtszaak van de toen nog 
jonge advocaat Marry de Gaay Fortman. Eigenlijk 
bestond natuurbeschermingsrecht toen nog niet. 
Dat zou pas een jaar later losbarsten met de Habita-
trichtlijn. Marry werd daarna een bekend en groot 
advocaat en ik werd vrij snel daarna gebeld door een 
hoogleraar van Wageningen Universiteit; “Jij schrijft 
over natuurbeschermingsrecht, he? Is Wageningen 
niet iets voor je?”. Met staatsrecht houd ik me sinds 
die jaren 90 niet meer bezig, maar nog steeds twijfel 
ik over de exceptio artis.

fred.kistenkas@wur.nl

Acquarel Geurt Busser


