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Vijfendertig jaar vechten voor rust, weidsheid en een open horizon. 
Een verslag

Mijn vroegste jeugd bracht ik door in rust, te midden van weidsheid en met om me 
heen een open horizon. Al meer dan vijftig jaar zijn dit de wezenskenmerken die ik in 
mijn schilderijen wil behouden.. 
In ons landschap verdwenen deze kwaliteiten snel. Op 2 november 1978 maakte ik 
mijn eerste aquarel van het Wad. Voor mij een openbaring en om daar te kunnen 
schilderen bouwde ik een grote houten roeireddingboot om tot zeewaardig varend 
atelier. Ik kreeg wegens ‘beroepsmatig binding aan het gebied’ een ligplaats in de 
Rijksvaartuigenhaven op Lauwersoog.
In 1987 kreeg ik tevens een ligplaats op Noordpolderzijl. Het oostelijk Wad, dat 12 
kilometer breed is, hoort bij de gemeente waar ik woon. Dat oostelijk wad is prachtig, 
maar je mocht ’s zomers niet dichter onder het eiland Rottum komen dan 6 km op 
grond van toen nog artikel 17 van de Natuurbeschermingswet.



Ik schilder het eerste en het laatste licht, onvermijdelijk lig ik daarom elke week een 
paar nachten voor anker op zee. Ver buiten de luwte van de eilanden is dit trouwens 
ongemakkelijk en soms gevaarlijk. De vissers ankerden ’s nachts daarom dicht onder
de eilanden en daarvoor vroeg ik ook toestemming. Dat was echter vergeefs. Een 
juriste van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) zei het zo: 
‘Iedereen kan wel zeggen dat hij kunstschilder is….gaat u maar wat anders 
schilderen…..’ Een visserijvergunning van de gemeente hielp ook niet en daarom 
vroeg ik in 1990 officieel ontheffing van art. 17 aan. Dat werd geweigerd, maar ik kon 
wel binnen zes weken in beroep bij de Raad van State.
Bij de eerste zitting voor de Raad van State, stelt de juriste van het ministerie van 
LNV: ‘De werkzaamheden van dhr. Busser zijn een ernstige bedreiging voor de rust 
van de zeehonden.’
Als deskundigen om het tegendeel te bewijzen vroeg ik twee oud robbenjagers van 
Usquert en Hendrik Toxopeus, zoon van de laatste voogd van Rottum mee naar de 
zitting. Hun getuigenissen maken echter geen indruk. De LNV advocaat wordt wel 
geloofd.
Zittingen zijn openbaar, dus ik vroeg mensen uit den Haag en omgeving die werk van
mij hadden om naar de Raad van State te komen met dat werk om het daar te laten 
zien. In het pleidooi van LNV komt deze zinsnede voor: ‘…..de schilderijen van 
Busser zijn misschien wel mooi als je ervan houdt maar…..’. De staatsraad kijkt 
verstoord op, maar reageert verder niet op deze onzin.

We krijgen van de Raad opdracht om vóór de volgende zitting een oplossing te 
vinden. Het ministerie stelt voor: ‘…als u tot 17.00 uur daar mag schilderen, dan 
moet u weg maar u mag de volgende dag terugkomen….u moet aan het begin van 
het jaar een aantal betredingsdata en betredingsroutes aanvragen  en dan mag u 



misschien op sommige data onder begeleiding van een ambtenaar daarheen om te 
schilderen, zou dat ook een oplossing zijn ……?’  
De onkunde straalt er van af: met laag water kun je niet varen, het weer kun je niet 
aanvragen en onder toezicht schilderen is niet werkbaar. Toen ik dit meedeelde was 
de reactie van het LNV tijdens de volgende zitting in het voorjaar van 1991: ‘ Busser 
stelt onredelijke eisen.’ 

Hendrik Toxopeus is bezig met de Stichting Vrienden van Rottumeroog en 
Rottumerplaat, maar wil wel voor mij getuigen. Voorafgaand aan deze zitting vertelt 
hij wat hij wil zeggen als hij het woord krijgt. Dat lijkt goed. In de pauze spreekt hij 
nog wel even met de jurist van LNV. Bij de rondvraag aan het eind is Hendrik de 
laatste. Hij zegt geen woord. Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat 
wordt opgericht. Als ik later vraag of deze Stichting meedoet met acties tegen 
Waddengaswinning is het antwoord negatief. Als je handig iets geregeld hebt moet je
dankbaar zijn en je verder stil houden. Dat ligt mij niet. 
Omdat een uitspraak in de bodemprocedure nog lang op zich laat wachten wijk ik uit 
naar het Duitse en Deense Wad. In beide landen heb ik al eerder geëxposeerd, werk 
verkocht en misschien ligt daar mijn toekomst. 
Ik word er met open armen ontvangen, ik mag overal schilderen en in 1991 exposeer
ik bij de ministersconferentie in Esbjerg. Bij wijze van demonstratie exposeer ik geen 
Nederlands werk.



Vanuit Nederland krijg ik in 1992 een brief of ik in 1993 wil exposeren in Kasteel 
Groeneveld in Baarn (Nota bene eigendom van het ministerie van LNV). 
Ik heb eigenlijk geen tijd, want ik reis in die tijd elke week naar Denemarken en ben 
alleen in de weekenden thuis. Maar misschien kan het de zaak dienen, dus bel ik de 
betreffende directeur: ‘Bij de Raad van State loopt  een onenigheid die ik heb met uw
baas, de minister. Elke tentoonstelling van mij heeft daarom tegenwoordig de 
bedoeling om duidelijk te maken dat ik vind dat ik voor mijn werk in natuurgebied 
thuishoor. Als u er mee akkoord gaat dat ik met een eventuele tentoonstelling die 
bedoeling uitdraag kom ik exposeren, anders niet.’ 
Dat is akkoord en ik schrijf zelf het persbericht. Op 3 maart 1993 opent Pieter 
Winsemius de expositie met ongeveer de volgende tekst: ‘ Ik ben geen minister van 
milieu meer, maar als ik die positie nog had bekleed zou ik Busser een groen petje 
opzetten met opdracht om daar te schilderen……’



Twee weken na de opening belt de secretaresse van Staatssecretaris Gabor: “De 
heer Gabor was gister op uw tentoonstelling en hij wil werk van u kopen, maar het is 
uitverkocht, schikt het dat hij bij u thuis iets uit komt zoeken?” 
Dat gaat door. Gabor en Secretaris Generaal Joustra komen op 11 maart 1993 bij 
mij, in twee auto’s en met twee chauffeurs. Ik heb meteen duidelijk gemaakt dat ik 
het leuk vind dat zijn kantoor ingericht wordt met mijn schilderijen maar dat we het 
over de daadwerkelijke werkzaamheden nog niet eens zijn. De heer Gabor antwoord 
dat daar nu geen gelegenheid voor is, We kunnen daar beter een andere keer op 
terug komen’.

Als het over mijn schilderijen gaat mis ik iedere vorm van bescheidenheid en ik ging 
er dus zonder meer van uit dat de staatssecretaris een bewonderaar was. Maar zo 
eenvoudig was het niet helemaal…..bleek later:
Op 7 juni 1993, tijdens zijn afscheidsfeestje op Schiermonnikoog, lekt de Directeur 
Generaal van LNV naar de pers dat de Koningin Gabor had onderhouden over de 
zaak Geurt Busser. Daarover wordt hij de volgende dag bij terugkomst in Den Haag 
op de vingers getikt, maar hij ontkent het bericht: ‘die journalisten waren 
stomdronken, die hebben maar wat bedacht.’  De journalisten, al of niet met kater, 
waren om begrijpelijke reden nogal kwaad.
Diezelfde dag, 8 juni 1993, kom ik aan wal na een paar dagen mooi schilderen op 
zee. Zo ongeveer de hele Nederlandse pers hangt aan de telefoon, want dit bericht 
van Pieter Heij staat dezelfde dag op de voorpagina van de Telegraaf:



Dat wordt spitsroeden lopen, op vrijdag 11 juni om 17.00 uur bel ik ten einde raad het
nummer van Gabor. Die is niet aanwezig maar ik krijg onmiddellijk de hoogst 
aanwezige ambtenaar aan de lijn: ‘Met Geurt Busser uit Warffum’, zeg ik, ‘er is buiten
mij om informatie naar buiten gekomen en het is mogelijk dat er een hype in de pers 
op komst is. Ik wil geen dingen doen die een eventuele goede betrekking tussen ons 
in de weg staan, maar publiciteit helpt mij wel in onze onenigheid. Ik wil daarom 
graag weten waar ik aan toe ben.’
Het ministerie is kennelijk overtuigd: ‘Busser stelt redelijke eisen’, is hun conclusie. 
Er komen besprekingen waarin ik mijn unieke positie moet benadrukken. Met Marry 
de Gaay Fortman erbij is het geweldig onderhandelen en zowaar, op 13 juli 1993 
krijg ik ontheffing. De winst is dat we sindsdien in goede verstandhouding ons werk 
doen. 
Dat koningin Beatrix  mijn werk wél weet te waarderen is een hele steun. 
Op 19 juni volgt het door alle partijen geautoriseerde verslag in de Telegraaf:

Dankzij de ontheffing heb ik bovendien een eigen, rechtstreeks belang bij het behoud
van deze waarden en dat brengt mee dat ik – anders dan de meeste mensen – 
ontvankelijk ben in procedures tegen aantasting van het gebied (o.a. gaswinning). 



In goed overleg met Natuur en Milieu organisaties verdedig ik, ook namens hen, in 
woord en beeld  de belevingswaarde van het Wad. 
Voor de rechtbank in Leeuwarden, en drie keer voor de Raad van State, 

Hier waren mijn werkzaamheden een ernstig bedreiging voor de rust van de 
zeehonden

NAM
Helaas begint de NAM rond die tijd met ongeveer 250 proefboringen naar gas, met 
affakkelvlammen bij elke boring, die onverwacht tussen mij en de ondergaande zon 
staan ‘U kunt geen recht doen gelden op het licht van de zon’ . En bovendien een 
seismisch onderzoek waardoor onder Rottum zo’n 200 zeehonden op de vlucht zijn. 
Door de explosies lijkt het wel een oorlogsgebied.
Op hoorzittingen hierover verkondigt de juriste van het LNV geruststellend dat de 
NAM volgens het MMA (Meest Milieuvriendelijk Alternatief) te werk gaat. 
Als we dat willen uitzoeken geeft de NAM geen of onbetrouwbare informatie over 
haar werkzaamheden. Op schadeclaims gaat ze niet in.
 Wel krijg ik een uitnodiging: ‘U mag wel bij ons komen exposeren.’ Mijn reactie 
daarop luidt: ‘Werk dat ik niet heb kunnen maken kan ik ook niet exposeren.’ Of bij 
een andere gelegenheid: ‘Wij hebben het idee dat u mogelijk last hebt van onze 
werkzaamheden, om dat enigszins te compenseren willen we u wel opdracht 
verlenen om een boortoren of hefeiland te schilderen, dat vinden wij juist mooi.’ Mijn 
antwoord hierop luidde: ‘Kunst is op de markt te koop, maar kunstenaars niet. De 
status van vrij, onafhankelijk kunstenaar kun je maar één keer verliezen.’



Verder droeg ik bij aan de zaak van de natuur in acties voor Greenpeace. Zo 
schilderde ik een spandoek van 2 bij 6 meter met de tekst: De zee die gaf, de NAM 
die nam, voor de gevel van de Tweede Kamer tijdens Kamerdebatten over 
Waddengaswinning en had ik tentoonstellingen in provinciehuizen, bij ministeries, 
ministersconferenties en in 2007 in het Europees Parlement om aan te tonen dat er 
op het Wad hogere waarden in het geding zijn dan alleen gas en geld.

Hieronder ziet u een krantenartikel, waarin de staatssecretaris VROM zegt: “U hebt 
met uw werk meer impact dan alle woorden en rapporten van ons.” Dat doet mij, en 
de natuur, wel goed. Maar de strijd is hiermee zeker niet gewonnen.



Door de jaren heen hebben strijdmakkers zich  terug getrokken, zijn in de psychiatrie 
beland of erger. Anderen kozen eieren voor hun geld. Toenmalig directeur van de 
Waddenvereniging bij zijn afscheid:

Oude vrienden richten in 2002 de ‘Stichting Wad’ op en lobbyen vervolgens vóór 
Waddengaswinning, o.a. bij een jaarvergadering van de Wadvaarders. 
De actie coördinator van Greenpeace, voor wie ik o.a. in 1999 het spandoek 
beschilderde tref ik een paar jaar later in Harlingen bij een voorlichtingsbijeenkomst 
voor tweede Kamerleden: In dienst van IMSA verdedigt hij nu dapper de 
Waddengaswinning en vermeldt daarbij trots zijn cv bij Greenpeace. 

De zegeningen van gaswinning en het Waddenfonds van € 800 
miljoen voor ‘natuurherstel’.
Uiteindelijk wordt er onder leiding van Natuurmonumenten onderhandeld over een 
uitruil: het toestaan van Waddengaswinning tegen dit Waddenfonds, het toekennen 
van de fraaie titel ‘Werelderfgoed’ en het verbieden van de mechanische 
schelpdiervisserij. 
Dat gaat door. Mijn belevingswaarden hebben hun dienst bewezen, de buit is binnen!
Ik vroeg minister Veerman indertijd hoe het kon dat de Waddenzee tegelijk 
omschreven werd als een ‘robuust gebied dat wel een stootje kan hebben en als een
‘noodlijdend gebied’ dat € 800 miljoen nodig had voor natuurherstel. Antwoord van de
minister: ‘Dat moet een kwestie zijn van het anders interpreteren van de gegevens.’
Oorspronkelijk zou van de 800 miljoen euro twee derde deel worden geïnvesteerd in 
de Waddennatuur. Het CDA-kamerlid Joop Atsma wilde de helft bestemmen voor 
economische doelen. Ik meen dat dat doorging.

Geld heeft zijn eigen dynamiek, het moet renderen. De Werelderfgoed status moet 
‘vermarkt’ worden, verpaupering en krimp in dorpen worden tegengegaan, toerisme 
worden ontwikkeld en het gebied moet worden opgestoten in de vaart der volken….. 
Terwijl de kracht van het gebied juist ligt in zijn eenvoud, de simpele vormentaal van 
de bebouwing. Vergeefs wijs ik de Waddenacademie op een Deens onderzoek naar 
het verschil tussen de zand- en de sliktoerist waarbij rekening werd gehouden met 
het verschil in toerisme tussen de slikkige oostkust van Jutland en de westkust met 
zijn brede zandstranden. De zandtoerist komt massaal, heeft minder te besteden, 



houdt van nette natuur, infopanelen en voorzieningen, is bang voor wildernis en is 
niet honkvast. 
De sliktoerist houdt van wildernis, wil een gebied doorgronden, zelf ontdekken, is 
zeer honkvast, heeft meer te besteden en is graag bereid dat te besteden aan de 
waarden die mijn collega Emil Nolde als volgt omschreef: 
Ons landschap is bescheiden, het houdt zich ver van alles wat bedwelmend en 
overdadig is, maar het beloont de zorgvuldige waarnemer met oneindig veel 
stilte, innige schoonheid, met stugge grootsheid en ook met stormachtig wild 
leven.
Dit zijn begrippen waar een wetenschapper, projectontwikkelaar, subsidieverstrekker,
architect of toeristisch ondernemer niets mee kan.
Toch is dit karakter eigen aan dit gebied dat vraagt om zorgvuldige waarneming en  
respect. 
‘Wat kom jij hier doen’, wordt mij op vrijwel ieder symposium van de 
Waddenacademie waar ik kom wel door iemand gevraagd. 
Een kunstenaar moet braaf schilderijtjes maken en niet zeuren.

Zoals de stilte verdwijnt door het geroep om stilte verdwijnt de beleving door het 
geroep om beleving. De ‘totaalbeleving’ van het gebied wordt opgeknipt in 
subsidiabele onderdelen: Er wordt een ‘belevingspad’ aangelegd, een gebied 
aangewezen waar je het duister kunt beleven, verderop kun je het leven op een terp 
beleven, er wordt zand opgespoten om ‘strand’ te beleven, podia aangelegd om 
muziek te beleven enzovoort, overal worden voorgekauwde belevingen aangelegd 
met kunstwerken en info panelen waar de zandtoerist van geniet maar die een 
gruwel zijn voor de sliktoerist.



De Oerol organisatie wordt ingeschakeld: 
 ‘Kiek over Diek’ een wandel en fietsroute langs de Waddendijk. 
Dit wordt in 2012 gepresenteerd met een 3- daags symposium. Aan het eind van de 
eerste dag spreek ik de directeur van de Waddenacademie aan: ‘Dit gaat over de ziel
en beleving van het gebied en de noodzaak van een zelfbewuste kustbevolking met 
een sterk verhaal (letterlijke tekst bij dit symposium). Maar er is nauwelijks een 
kustbewoner aanwezig, laat staan dat zo iemand aan het woord komt. Ik schilder het 
gebied, als er iemand weet heeft van de ziel en beleving van het gebied dan ben ik 
dat!’  ‘U krijgt morgen spreektijd,’ is het antwoord. 
Dat bereid ik goed voor maar de volgende dag mag ik alleen gebruik maken van de 
interruptie microfoon. Het is bijna hoog water en ik vertrek. Later blijkt dat het hele 
plan al vast ligt. Mijn inbreng is niet zeer welkom. De Waddenacademie dicteert zelf 
het zogenaamd ‘sterke verhaal’. 
Dit project wordt in 2016 geopend met een popconcert vanaf een ponton op zee bij 
Lauwersoog, na afloop ligt de haven vol  plastic bekertjes die met de volgende eb de 
zee in drijven. Volgende project:

‘Sense of place’. 
De directeur van de Waddenacademie in Trouw over dit beeld, 5 meter hoog óp de 
dijk bij Holwerd : ‘…..prachtig, maar als je vervolgens 20 km. moet fietsen voor je 
weer zoiets fraais tegenkomt dan haak je snel af.’ Wat een minachting voor het 
gebied. Vogelaars en Wadlopers die terugkomen van Engelsmanplaat maken er wel 
leuke grapjes over.
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Van ouds hoort Kunst  in een kunstmatige omgeving, park, stad, bij een bouwwerk, 
maar in werelderfgoed dat wel omschreven wordt als ‘onze laatste wildernis’ is het 
volkomen misplaatst.

De traditionele garnalenvisserij zou schadelijk zijn voor de natuur. Bij Rottum mag 
vanaf 2005 niet gevist worden. Ik zie geen opleving van de natuur en hoor daar ook 
niets van. Wel is Rottumeroog in september 1998, na een storm, doormidden 
gebroken. Dat heeft m.i. te maken met bodemdaling door gaswinning. Rottumeroog 
ligt in een uitloper van het Slochterenveld. Op het spandoek dat ik voor Green Peace
schilderde (De zee die gaf, de NAM die nam), staat het gebroken eiland met de 
Kaap nog midden in de doorbraak. 
Dat wordt door onze Waddenwetenschap ontkend, maar het is moeilijk ongelijk toe te
geven als je, betaald door NAM, 15 jaar beweerd hebt dat: “Bodemdaling door 
gaswinning op het Wad eerlijk waar helemaal geen schade veroorzaakt.’’  

het karakteristieke vogelhuisje van Rottumerplaat (zie aquarel boven) is afgebroken, 
terwijl de vogelhuisjes van Griend en Engelsmanplaat ‘onder architectuur’  zijn 
herbouwd. De ijle, transparante bouwsels met weinig weerstand onder water zijn nu 
massief dicht gebouwd en net te groot. Griend heeft zelfs een lessenaardak evenals 
het nieuwe restaurant/ hevenkantoor van Schiermonnikoog. Dit lessenaardak gaat 
schuin over de diagonaal zodat een agressieve punt het Wad inprikt….maar wel met 
een mooi uitzicht.
Architectuur met  ‘iconografische potentie’ mag afwijken van de vormentaal?!
Hieronder het drenkelingen huisje van Vlieland. Zo zag het vogelhuisje ven 
Engelsmanplaat er ook uit. Het nieuwe is groter met op halve hoogte een platform 



met bergruimte en 2 trappen tussen de palen waardoor het visueel een massief blok 
lijkt dat met storm vloeden veel weerstand heeft onder water. Het nieuwe huisje is 
wel zeer comfortabel. 

Gemeente Het Hogeland subsidieert een twee jaarlijks project ‘Kunstvloed’ waarbij 
het landschap met beelden ‘versierd’ wordt en er elke keer één beeld of conceptuele 
constructie blijft staan.

Noordpolderzijl, het Mekka voor de sliktoerist:
In Groningen heeft het Waddenfonds een project ‘Kwelderherstel’ gerealiseerd, maar 
aan de geul en de haven van Noordpolderzijl is niets gedaan. Ze heeft wel een 
visintrek bekostigd die oorspronkelijk goed werkte maar nu al jaren niet meer omdat 
het gemaal geen rekening houdt met het getij en de geul daardoor voortdurend dicht 
slibt. We dringen al jaren tevergeefs aan op herstel van de natuurlijke afloop.

Op het oostelijk Wad zijn nu naast de KNRM ook bergers actief:
 Een jacht aan de grond op het Wierumerwad. Rustig weer, geen paniek aan boord, 
de mensen willen wel hulp. Vanaf Ameland haast de Vigilant (berger) zich erheen 
met 36.5 k.n. (plm. 65 km/u), vanaf Lauwersoog komt de BMS Vrijheid, ook plm. 65 
km/u en de KNRM. Als de Vigilant meldt dat hij er is gaat de KNRM retour, BMS 
Vrijheid  zet vol gas door en neemt het over van de Vigilant. Met donder en geweld, 
‘redding’ geslaagd. 
Onder het motto ‘Beleef Lauwersoog’ zijn er met o.a. BMS Vrijheid tevens 
sneldiensten naar zeehondenbanken en bij dag en bij nacht naar - en van  
Schiermonnikoog. Daarnaast heeft deze berger een restaurant, De Noorman,  waar 
je copieus kunt dineren na een spannende tocht over het Wad. Daarmee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de aantrekkelijkheid en de beleving van het Wad. 
Vaak stoot mijn schip heftig aan de grond als ze in de verte passeren en ik ten anker 
lig voor de nacht. Het zal duidelijk zijn dat Waddenacademie en Waddenfonds zeer 
content zijn met deze, voor de zandtoerist zo aantrekkelijke activiteiten. 
Op Lauwersoog vinden we naast De Noorman het visrestaurant ‘t Ailand. Hier kan de
sliktoerist zijn hart ophalen aan de vangst van de dag, ze vissen en verwerken zelf.  



Zoals een kip niet moe wordt van wormpjes zoeken, zo word ik er niet moe van om 
mijn waarden in dit werelderfgoed te verdedigen. Vaak wordt gevraagd: 

Hoe houd je dat vol?
Confucius schreef  600 v.Chr. over het schilderen van landschappen met waterverf:
De schilder moet in harmonie zijn. In zichzelf en in zijn omgeving. 
Een goed aquarel bewijst dat ik in mezelf dezelfde rust, weidsheid en open horizon 
beleefde als ik zocht in het landschap.
Ook in jezelf kun je rustig zijn, kan een weidsheid van gedachten liggen, je agenda 
bepaalt of je een open horizon hebt. Ik maak nu weer grote aquarellen en dat lukt!

De huidige crisis maakt de roofbouw die we plegen pijnlijk duidelijk.



Biotopen verdwijnen. De daardoor met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten 
worden kunstmatig in leven gehouden zodat ze weer uitgezet kunnen worden als hun
biotoop weer ergens herstelt. 
De ‘Rust, weidsheid en open horizon’ van ons werelderfgoed Waddenzee dreigt ook 
te verdwijnen. Ik hoop met mijn schilderijen kunstmatig deze waarden te behouden. 
Als de wereld ooit tot bezinning komt en besluit om ook deze waarden te herstellen 
dan adviseer ik om vooral te letten op de luchten van mijn aquarellen. Zonlicht dat 
gezeefd wordt door waterdamp is  wezenlijk anders dan het vaak spectaculaire licht 
van industriële vervuiling. Een foto geeft per definitie een onjuist licht weer.      
Daarbij wens ik u Rust, wijsheid en een open horizon.                                            

Geurt Busser- Waddenschilder                   

aquarel 17-11-2021, 90/150 cm. 

Reactie van Ron Couwenhoven, schrijver van de artikelen in de Telegraaf:
 Dag Geurt,
Alles okay? Ik vermoed van wel. Je bent nog even strijdbaar als dertig jaar geleden. 
En wat mooi dat de provincie Groningen jou hier bij betrok. Nu moeten ze nog die 
schitterende reuze aquarel kopen, want dat meesterwerk hoort gewoon in de 
provincie. Of hebben ze dat al gedaan?  Met vriendelijke groet, Ron

Ons landschap wordt al 400 jaar met respect en liefde geschilderd. Daardoor is het 
wereldberoemd. De Waddenacademie ziet het echter, naar ik vrees, vooral als 
achtergrond die nodig versierd moet worden om de zandtoerist te behagen.

summum ius summa iniuria

[wet en recht] 'Het hoogste recht is het hoogste onrecht.' Zekerheid van recht is een 
groot goed. Maar zij kan, te ver doorgevoerd, in onrecht verkeren. Vaak kan de 

https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/summum-ius-summa-iniuria


rechter dat vermijden door een 'rechtsverfijnende' uitleg van de rechtsregels. Zie ook 
lex dura sed ita scripta. 

NUL METING

Hoewel mijn oude roots wel uit een waterrijk gebied komen 
( Goëngahuizen = Mid Fryslân) heb ik evenwel zeemansbloed en daar valt
sinds 1964 ook de Waddenzee onder.

Willem Wilstra, van gewone boeren jongen op 16 jarige leeftijd zeeman 
geworden en tot aan zijn pensioen varende gebleven.

De wijde zee veranderde min of meer in de Waddenzee doordat ik 
stuurman werd op de Insulinde en later schipper op de Gebroeders Luden,
in 1964 in vaste dienst kwam bij de K.N.R.M. op station Oostmahorn en 
later Lauwersoog.

Oostmahorn, aan een diepe geul van de Lauwerszee waar toen nog een 
enkele zeehond en bruinvis voorlangs zwommen maar dat vanaf die tijd, 
afsluiting van die Lauwerszee en lozing van dodelijke giftige stoffen vanaf 
de Rijn de Noordzee in stroomde.
De Waddenzee was dood!

Na mijn Reddingmaatschappij jaren ben ik zelfstandig schipper geworden 
met een eigen peil - en onderzoekvaartuig voor met name op ondiepe 
wateren. Dus ook op de Waddenzee.
Werk voor ingenieurs bureaus, seismische onderzoeken, waterleiding en 
kabelexploitanten.
Voor LNV mocht ik enige jaren onafhankelijk toezichthouder zijn bij 
dergelijke werken op de
hele Waddenzee.

Dus u zult begrijpen dat mijn zeemansbloed door al dat gebagger in die 
Waddenzee ook troebel is geworden en al die aktiviteiten met lede ogen 
aan zie. Door de ontwikkeling van het toerisme kunnen we niet terug naar 
de basis van 1960 maar aan het ongebreidelde exploiteren 
en vernielen van de natuur moet een einde komen. Die prachtige, 
machtige zeedijk is de grens!
Het eb en vloed regime respecteren en het varend materiaal aanpassen. 
Dus geen onnodig
gebagger dat nu alleen wat verplaatst wordt. Het natuurlijk aangevoerd 
slib in nieuwe kwelders 
opslaan.
Holwerd aan Zee is een utopie waar we, als het gerealiseerd wordt, vele 
jaren pijn aan beleven.
Ik doel op de dure sluis in de zeedijk en de aanleg van een geul ernaar 
toe. De praktijk wijst uit dat het wantij oostelijk van de pier de bottleneck is.
Dat is al eeuwen zo, de vloedstromen van west en oost treffen elkaar hier 
en het sediment valt neer. Dus een nieuw te baggeren geul oostelijk van 
de pier richting zeedijk heeft geen reden van bestaan tenzij men de natuur



om wil kopen met veel geld en zwaar materieel, elk jaar weer. Holwerd 
moet het gezicht 180 graden draaien, 
naar de Dokkumer Ee. Dus alleen binnendijkse plannen en water uit 
Fryslân aantrekken.

Geurt Busser heeft al lange jaren mijn respect. Uiteraard vecht hij voor z’n 
brood. Dat de natuur naar de knoppen wordt geholpen ziet hij al jaren met 
lede ogen aan. Want we staan nu op een punt van NO RETURN en is het 
zaak de mouwen op te stropen. De bewoners rondom dit Wereld Erfgoed 
weten dat maar al te goed maar zijn helaas de zwijgende meerderheid!
Dat wil ik hen niet kwalijk nemen want wie heeft er nu verstand van dat 
mooie gebied achter de dijk…?
Lang geleden schreef de Waddenvereniging al:
 ‘Wij moeten de Waddenzee repareren’ maar het is er helaas nooit van 
gekomen.

Terug naar de basis.
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