
‘Het gaat om het
doorbreken van de
monocultuur. Al beginnen
we maar met het inzaaien
van stroken met bloemen
langs akkerranden.’

GEURKUNST Ze maakt al jaren zelf de kleuren waarmee ze haar werken van
wol en vilt verft. Nu presenteert Kunstenaar van het Jaar Claudy Jongstra een
parfum waarmee ze de biodiversiteit in Noord-Nederland wil vergroten.
tekst Flip van Doorn

Kleine orchideeën op naalden.
FOTO KOOS DIJKSTERHUIS

O p Schiermonnikoog
hoorde ik van de uit-
bater van het schel-
penmuseum, die be-
halve schelpen en an-

dere strandvondsten ook de vogels
en planten bijhoudt, dat de kleine
keverorchis terug was op Schier. Vo-
rig jaar al een paar, nu weer, er lijkt
echt een comeback te worden ge-
maakt.

Grote keverorchissen zijn er veel
meer op Schier. Die staan op vochti-
ge hooilanden en in duinvalleien
met kalkrijk kwelwater. Ze groeien
tussen de halve rode lijst aan planten
– op Schiermonnikoog liggen botani-
sche hoogtepunten van internatio-
naal niveau. Grote keverorchissen
zijn niet groot. Kleine keverorchis-
sen zijn wel klein.

Kleine keverorchissen groeien op
een heel andere plek dan grote, al-
thans op Schier. Je moet ervoor het
bos in. Kleine keverorchissen heb-
ben voedselarme, zure grond nodig,
juist geen kalk dus. Ze willen een
vochtige, niet te warme atmosfeer.
Soms wordt ook onder loofbomen of
kruipwilgen aan deze verlangens te-
gemoetgekomen, maar meestal heb
je er naald-, vooral dennenbos voor
nodig. En daar groeien die tengere
orchideetjes dan op een bedje van
oude, gevallen dennennaalden.

Op Schier worden de honderd jaar
oude dennenbossen gelukkig niet
gekapt onder het mom van een of
ander herstel waarmee subsidie
wordt geïnd. Het bos is heel interes-
sant aan het worden, al is er zoals in
de meeste bossen meer ondergroei
gekomen, terwijl kleine keveror-
chissen vooral op zo’n bed van naal-
den gedijen. Het zijn de fakirs onder
de planten.

Met mijn broer en zussen wandel
ik door de bossen, speurend naar ge-
schikt lijkende plekken. Als ik een
donker stuk bos zie, met een tapijt
van verdorde grove dennennaalden,
vertel ik hoe de plant eruitziet en
waarachtig, broer zowel als zus vindt
er een. En dan zien we dat het er vol
staat. Tientallen kleine keverorchis-
sen!

Ze zijn maar een decimeter hoog,
met twee blaadjes zo groot als een
kwartje, en een geelgroen bloem-
trosje, soms met een rossig waas.
Koos Dijksterhuis

Keverorchis,
terug van
weggeweest 
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Het landschap. Sinds men-
senheugenis dient het
als onderwerp in de
kunst. Met de komst
van de verftube gingen
negentiende-eeuwse
landschapsschilders
voor het eerst massaal
buiten ‘en plein air’ wer-
ken. Landschapskunst,

waarbij de maker het terrein vormgeeft, ken-
nen we sinds een jaar of vijftig. 

Claudy Jongstra zet een volgende stap. De
Kunstenaar van het Jaar 2019 zet haar werk
bewust en doelgericht in om het Noord-Neder-
landse landschap te veranderen en de biodiver-
siteit te stimuleren. Bij de schaapskooi op de
heide bij het Friese Allardsoog lanceert ze van-
middag haar parfum Farm Flower Fragrances.
De planten en bloemen die de geur-essences
leveren, moeten het landschap weer kleur en
leven geven. Daarnaast spelen in het produc-
tieproces sociale, educatieve en economische
aspecten een grote rol. Kunst als middel om
een groter doel te realiseren. Aan ambities
geen gebrek.

Een gesprek met Claudy Jongstra schiet alle
kanten op. Farm Flower Fragrances is voor
haar veel meer dan alleen een prettige geur.
“We wilden een product ontwikkelen waar-
voor planten nodig zijn, iets wat maakt dat bi-
odiversiteit nodig is. Een product met een
hoge   marktwaarde. Dat is een parfum gewor-
den. Geen vluchtig parfum op basis van alco-
hol, maar een solide balsem. 

“Het moet een grote   beweging op gang
brengen. Natuurlijk is het belangrijk dat het
lekker ruikt. Maar ik wil ook proberen een ver-
bindende factor te zijn, het allerbeste   te halen
uit de regio en uit de mensen.” Met een bijdra-
ge van het Gieskes-Strijbisfonds kon ze die vi-
sie uitwerken tot een uitvoerbaar   plan met een
solide economische basis.

Monocultuur
In de tuin achter haar woonhuis en atelier in
het Friese Spannum staan zeventig soorten
verfplanten en kruiden. Ze leveren de pigmen-
ten voor de verven die ze zelf maakt. Voor het
nieuwe parfum wil Jongstra op veel grotere
schaal planten laten kweken. Haar uitgangs-
punt is revitalisering van het eenvormige land-
schap, zoals dat ook haar woonplaats omringt.
Staand in haar tuin, bij de rieten bijenkorven,
wijst ze naar het met laser geëgaliseerde land
aan de andere kant van de sloot. Een vlakte
van raaigras. “Dit is waar het om gaat, het
doorbreken van deze monocultuur. Al begin-
nen we maar met het inzaaien van stroken
met bloemen langs de akkerranden. Het hoe-
ven niet meteen hele hectares te zijn, maar
het kan wel een nieuw verdienmodel bieden.”

Jongstra gaat in gesprek met de boeren. “Zij
hebben het antwoord ook niet, maar ze staan
vaak wel open voor ideeën.” Melkveehouder
Hendrik Schuurmans uit Warga zaaide op ei-
gen initiatief al rijen zonnebloemen om perce-
len snijmais heen. “Ik weet dat de bijenstand

Een parfum voor en
door het landschap 
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achteruitgaat en op die manier kan ik iets
doen. Het kost niet veel, maar ik zie wel op el-
ke zonnebloem bijen zitten en ook van men-
sen die voorbij komen krijg ik een opgestoken
duim. Het ziet er meteen anders uit.” 
Hij melkt 250 koeien die het hele jaar op stal
blijven, op het grootste deel van zijn weide-
grond groeit raaigras. Tegelijkertijd doet hij
aan weidevogelbeheer, met percelen kruiden-
rijk grasland. En hij overweegt een heel per-
ceel met zonnebloemen voor Farm Flower Fra-
grances in te zaaien. “Dan levert het ook finan-
cieel iets op. Ik denk dat grotere biodiversiteit
en gangbare veehouderij prima samen kunnen
gaan.”

Zonnebloemolie vormt naast bijenwas de
basis van de balsem. De eigen bijen van Claudy
Jongstra leveren op dit moment de was, een



Foto hierboven: Claudy Jongstra.
Foto links: Yeva Swart is verantwoordelijk voor
het samenstellen van geuren van Farm Flower
Fragrances. In de tuin staan zeventig soorten
verfplanten en kruiden. FOTO’S REYER BOXEM

FARM FLOWER
FRAGRANCES

Belangstellenden kunnen zich
inschrijven voor een van de eerste
honderd aardewerken potjes Farm
Flower Fragrances – First Edition, die
na de zomer klaar zijn. De opbrengst
vloeit terug naar het project. In de
loop van 2020 moet de productie op
grote schaal op gang komen, waarna
het parfum de markt op kan. Meer
informatie over het project is te
vinden op www.claudyjongstra.com
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grotere productie zal de imkerij en daarmee de
bijenstand ten goede komen. Een eerste veld
zonnebloemen staat in Groningen bij Terra,
een agrarisch opleidingscentrum. Jongstra:
“Dat is een heel mooie partner in dit verhaal.
Het opleiden van de nieuwe generatie, educa-
tie, daar gaat het net zo goed over. We gaan
workshops geven, we gaan oogsten, we gaan
destilleren. En we gaan de balsem in Noord-
Nederland maken. We beginnen een maak-in-
dustrie, een nieuwe economie in een gebied
waar de krimp toeslaat.” 

De aardewerken potjes komen van Cor
Unum, een keramisch atelier in ’s-Hertogen-
bosch waar mensen werken met afstand tot de
arbeidsmarkt. Met hetzelfde gemak gaat Jong-
stra in zee met atypische partners. “Een groot
vervoersbedrijf vroeg ons hoe ze mee kunnen

doen. Dit jaar gaan we in Mantgum het eerste
station vergroenen, verbloemen.”

En ja, het is ook een vorm van kunst. “De
oudste geuren die mensen maakten waren bal-
sems, solid-fragrance. Het is werelderfgoed dat
we zo in stand houden. En we werken met es-
sentiële oliën die we uit bloemen destilleren.
Dat maakt het een vorm van toegepaste kunst.
Het gaat erom de essentie te vatten, dat is wat
een kunstenaar doet.”

Poëzie
Een gesprek met Claudy Jongstra gaat ook al-
tijd over anderen. In Spannum en op de boer-
derij Farm of the World, in het nabijgelegen
Húns, hebben zij en haar partner Claudia Bus-
son een groep medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires om zich heen verzameld. Samen vor-

men ze het team van Studio Claudy Jongstra.
Yeva Swart is verantwoordelijk voor het sa-
menstellen van de nieuwe geuren van Farm
Flower Fragrances. Die zijn net zo gelaagd als
het project zelf. Swart creëert een parfum als-
of ze poëzie schrijft, een muziekstuk compo-
neert. Het gaat om de juiste tonen, om het vin-
den van balans door elementen toe te voegen
of juist weg te laten. “Het is een parfum dat
het Noord-Nederlandse landschap moet veran-
deren, maar de samenstelling wordt weer beïn-
vloed door het landschap  . We werken zo veel
mogelijk met inheemse planten, zo wil ik de
Friese stinzenplanten ook een plaats geven.”
Met de herintroductie   van bloemen en plan-
ten op plekken waar tot voor kort alleen gras
groeide, krijgt ook het landschap zijn gelaagd-
heid terug.

‘We gaan workshops
geven, oogsten en
destilleren. Dit is een
maak-industrie, een
nieuwe economie 
in een krimpgebied.’


