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Yohân Bergsma doet alles om het milieu te sparen. Egbert Euser

Milieuvriendelijk schilderen
Yohân Bergsma wil meer bekendheid voor verf op lijnoliebasis. Nog teveel mensen gebruiken
milieuvervuilende verf omdat ze niet weten dat er een alternatief is.
SAUWERD
Op de middelbare school
leerde hij al dat de verfindustrie een van de grootste milieuvervuilers is, maar op de
schildersvakschool werd daar
met geen woord over gepraat.
Leerling-schilders kregen tien
jaar voor Yohân zijn opleiding volgde nog les met verf
op lijnoliebasis, maar in zijn
tijd was synthetische verf
helemaal in opkomst. Na
verschillende omzwervingen
door Nederland, zelfs een
tijdje wonen en werken in
Frankrijk, en na allerlei baantjes en regulier schilderwerk,
begon Yohân 12 jaar geleden
zijn schildersbedrijf Oker. Hij
gebruikt enkel en alleen verf
op lijnoliebasis die hij niet
verdunt met terpentine, maar
met een mengsel van sinaasappelschil en citroensap met
een beetje terpentijn. "Ten
eerste is het sowieso al beter
voor jezelf. Denk maar eens
aan de schildersziekte; al die
oplosmiddelen die je de hele
dag inademt. Daarnaast is het
milieu een belangrijk aspect
voor mij. En voor een opdrachtgever is het ook een
prettig idee dat zijn opdracht
het milieu niet schaadt."
Maar waarom gebruikt dan
niet iedereen deze verf ? "Het
nadeel is dat verf op lijnoliebasis minder snel droogt. De
kwaliteit is gelijk aan die van

synthetische verf en de verf is
er net zo goed in duizenden
kleuren. Duurder is het zeker
niet: deze verf is even duur
als professionele synthetische
verf. Maar je kunt niet zoals
met gewone verf vandaag
voorlakken en morgen aflakken, er moeten een paar
dagen tussen zitten. Ik moet
dus anders plannen."

klanten zitten door de hele
provincies Groningen en
Drenthe. De meeste van zijn
klanten wonen buiten de
stad. Ook zijn ze veelal werkzaam in de gezondheidszorg.
"Die mensen zijn meer bezig
met ziektes en vaak ook met
gezonde voeding. De stap
naar natuurlijke verf is dan
ook kleiner."

Opdrachten

Onbekend

Yohân heeft geen auto, doet
alles op de fiets en met het
openbaar vervoer. Eveneens
om het milieu te sparen. Zijn
verste klant zit in Zwolle,
maar die opdracht heeft hij
alleen aangenomen omdat de
bewuste klant vlakbij het
station zit. "Ik moet toch een
paar keer heen en weer en
anders wordt het wel erg
lastig. Mijn verf moet ik toch
bestellen dus die ik kan ik
eventueel ook op locatie
laten bezorgen." Zijn overige

De conservatieve schilderswereld wil er niet aan – Yohân
heeft bijvoorbeeld een broer
die ook een schildersbedrijf
heeft, maar hij wil niets
horen over verf op lijnoliebasis. "Hij heeft het drie keer zo
druk als ik. De schilderswereld is gebaseerd op snelheid
en steeds meer." En dat terwijl verf op lijnoliebasis er

Enkele opdrachten die Yohân
de laatste jaren heeft uitgevoerd zijn het schilderen van
de natuurwinkel in Winsum
en Groningen, de dokterspraktijk in Sauwerd en een
dokterspraktijk in Groningen, het pand van een groep
antroposofische artsen aan de
Noorderhaven in Groningen
en de Vrije School in Groningen.

Wat Yohân vooral wil is meer
aandacht voor verf op lijnoliebasis. Het zit hem dwars
dat de meeste mensen niet
eens weten dat schilderen
ook anders kan dan op een
milieuvervuilende manier.
Vorige week werd hij bijvoorbeeld geïnterviewd door een
journaliste van Trouw, die
nota bene altijd over groene
onderwerpen schrijft. "Ze had
net haar huis laten verven
met gewone verf, want ze
wist niet dat deze verf bestond. Dat is toch gek!"

eerder was en vroeger overal
gebruikt werd. Toch lijkt er
een ommekeer aan te komen,
zoals dat met veel meer dingen zo is: terug naar de basis,
want vroeger was het toch zo
gek nog niet. "Het is al verplicht om binnen met waterverdunbare verf te werken.
Synthetische verf wordt ook
steeds meer ademend gemaakt. Ik las het laatst ook in
een schildersvakblad: ‘We
moeten toch meer die kant
op, want aardolie (de basis
van synthetische verf ) raakt
ook op’."
Nederland loopt achter wat
dat betreft: de natuurverffabrieken waar Yohân zijn verf
besteld zouden met alleen
ons land als afnemer al lang
failliet zijn, maar dankzij
België, Luxemburg en Duitsland, waar natuurverf wel in
trek is, bestaan ze nog steeds.
In Finland en Duitsland zijn
ze zelfs nooit gestopt met
verven op lijnoliebasis. "Het
is belangrijk te weten dat er
een andere manier van verven is. Dat moet de wereld
in."
Contact met Yohân Bergsma
is mogelijk via 050-5269734
of oker1999@gmail.com.
Oker heeft ook een website:
ecoschilder.nl.
Saffira Rijkee

