Di. 1 feb. aan boord Wisa Forest, in Emden. Vorige nacht NW storm. Wind ZW matig,
bewolkt, geschilderd vanaf dek formaat 36/51.
Wo. 2 feb. uitgevaren, geschilderd op achterdek, Termunten en Delfzijl, 36/51, het
begon te miezeren. Er viel roest, roet en regen op de aquarel.
Loods een catalogus mee voor aan boord. Nw 5 6, zon kwam er nog even door maar
toen ik mijn schilderspullen verzameld had was hij weg. Bleef verder grauw.
Do. 3 feb. 05.30 klaarwakker in het Kielerkanaal. Zon kwam op door mistflarden,
geschilderd in de sluis. Loods kwam even kijken: " Wiefiel kostet das?" "600 Euro".
"Solch ein gemalde kauf ich mir!"
Ging van boord, catalogus mee.
Het werd een prachtige dag, geen wind heldere zon, herdenkingstoren geschilderd
56/76. Groot aquarel gemaakt, 70/110, verder nog een paar kleinere.
Vr. 4 feb. goed geslapen, 07.15 op, groot papier opgespannen, bevroor en waaide weg
toen hij in de zon ontdooide, ben erop gaan staan, een schoenafdruk en kreukels, in
stukken gesneden voor schetspapier en een nieuw vel opgespannen.
´s Middags groot aquarel gemaakt, 70/110, en een 50/70.
Za. 5 feb. Vannacht harde wind, geen last, 07.00 douane in Tallinn. Mijn paspoort was
verlopen, mocht de wal niet op. Niet geschilderd: weekend. Nog wel wat getekend op
achterdek.
Dikke bries, koud, sneeuw.
Zo. 6 feb. 08.00 op. Schip werd nog geladen met hout. Groot papier opgespannen. Een
paar schetsjes gemaakt, 16.00 uur uitgevaren.
Ma. 7 feb. 08.30 op. Prachtige dag, geschilderd op de brug 3 aq. 56/76 zon. Kleintje van
het schip, deklast hout. In donker in het ijs afgemeerd in Kaskinen, kleinste stadje van
Finland. Met Joel en Jeffrie (1 ste en 2 de stuurman) bier gedronken op de Ameland uit
Harlingen.
Di. 8 feb. 09.00 op, brak. De baai geschilderd, 56/76. Kleintje van een ander schip. Met
scootertje het stadje in, gure koude wind. Niet geschilderd op de wal. Weer aan boord v.
a. de brug het schip weer geschilderd, 36/51.
Wo. 9 feb. Wind 7 8 ZW, vanachter, we lopen 15 knoop.
09.00 op. Boven windkracht 6 hoef ik niet te schilderen volgens mijn persoonlijke cao.
Als ik vandaag iets doe is het meegenomen. Aquarel zon 36/ 51 en kleintje aan tafel in
stuurhuis, tijdens het varen door het ijs naar Pietersaari, in het ijs was de deining eruit.
Van 18.00 tot 19.00 naar de sauna, 4 keer zwemmen in een wak in het ijs, 3 keer sauna
van 40 graden en daarna bier drinken in café.
Do. 10 feb. Op scootertje de stad in, boodschappen, 12.00 terug. Eten, schilderen op de
brug 70/110 en 31/41. Vorst, sneeuw, wind 8 9 ZW. Buiten geschilderd.
16.30 uitgevaren, ´s nachts wind op de kop, bleef ZW storm, draaide om 11.30 naar
west. Liep 8 9 knoop. Goed geslapen.

Vr. 11 feb. 09.00 op groot papier opgespannen, ging mis, moest ´s middags over. Aq
56/76, stralend helder weer. Zonsondergang geschilderd 70/110.
Nacht storm, ZW recht op de kop, liepen 8 tot 9 knoop.
Za 12 feb. Ochtend rustig, kwam een depressie aan, het trok dreigend heel snel dicht
om de zon. Nog buiten geschilderd 56/76 en 31/41. Er kwam meer wind, uiteindelijk was
buiten niet meer te wezen.
Wind nam toe tot 10 11, soms 12, orkaan, schip liep 6 knoop.
Ik was, stijf in het hoekje geklemd, nog een klein aquarelletje aan het maken:
spectaculair buiswater over het voorschip. Ik kijk op… geen buiswater, Joel was van
koers veranderd, houd nergens rekening mee.
Zo 13 feb. 07.15 op. Goed geslapen, of bewusteloos geweest. Wind 8 NW. grauw, kwam
nog even een bleek zonnetje, was weg toen ik mijn spullen klaar had.
Kleine aquarelletjes van de Kieler Turm, de herdenkingstoren opnieuw en de reede.
Wilde in het Kielerkanaal nog schilderen maar het begon te sneeuwen.
Nu Elbe, Duitse Bocht, Noordzee, Wester Eems morgenochtend in Emden. Wind Noord tot
Noordwest 7 8, golfhoogte 4 5 meter, wordt nog wel onrustig.
Konden net koers houden, in de stabiele zijligging gleed ik van bed, plat op de rug,
wijdbeens en met beide handen de matras vasthouden ging goed. Van 02.30 tot 04.00 uur
op de brug geweest, kopje thee gedronken en vast afscheid genomen van Jeffrie. Weer te
kooi tot 06.30, spullen ingepakt, beddengoed in de wasmachine, 10.00 uur afgemeerd in
Emden.
Veel wind gehad, maar alles prima aan boord, best gegeten, gezellig een biertje gedronken
en goed gewerkt.
Aan boord Wisa Forest
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Geurt Busser Waddenschilder.

