
ToverHout

De missie van VersHout is het bevorderen van het contact met de handen, met mooi gereedschap, met het ambacht.... Heel 
het ambacht “leunt” uiteraard op dat magische natuurproduct HOUT.
Hout komt van bomen (dat moet je ook steeds meer mensen / kinderen uitleggen; “het komt toch van de gamma?!”...), de 
miljarden levende wezens die samen met ons als enige 'rechtopstaanden' de planeet aarde bewonen. 
VersHout richt zich met haar cursussen op (het herstellen van) de verbinding tussen boom en mens. Een relatie zou oud als 
de mensheid, maar die door bepaalde ontwikkelingen (…) in de tijd verloren is gegaan. Een bos is iets dat beheerd moet 
worden en een boom is een 'ding' geworden die vaak overlast geeft; Te groot. Te veel schaduw. Te veel bladafval. Te veel 
zaadjes (Berk). Of ze staan gewoon in de weg. Functioneel wordt 'de boom' ingezet als levende reuzenlolly's langs wegen en 
dijken. Mooi opgekroond. 
We doen ons best om met respect / juiste intentie de boom te vellen en zetten ons in om van het vrijkomende hout van het 
boom-offer iets moois, zinvols en duurzaams te maken. We lezen boeken over relaties met en tussen bomen (Peter 
Wohlleben) en  met onze cursisten voeren we diepgaande gesprekken over hoe we ons tot onze omgeving zouden moeten 
verhouden...
Het geeft je soms zelfs het gevoel dat je nuttig bezig bent met dit leuke werk...

Recent bezochten we de HoutProPlus. Een enorme beurs over houtbewerking en-alles-wat-daarbij-komt-kijken in de Brabant
hallen in Den Bosch. Als vreemde eend in deze houtbijt demonstreerden we het ambacht zoals het op een fictieve beurs 500 
jaar geleden er zou hebben uitgezien. (en hoe het er bij de volgende editie over 3 jaar uit zou kunnen zien).
De studenten / bezoekers die juist uit de machinehal kwamen lieten we zien hoe snel en efficiënt je hout kunt splijten waarbij
de 'draad' van het hout mooi wordt gevolgd waardoor de sterkte van het hout behouden blijft, iets waar geen van die 
machines van tienduizenden euro's toe in staat was....
Leuke show. Mooi verhaal. Veel bekijks. Hoge ogen.... Het gaf ons wederom het gevoel goed bezig te zijn geweest.
In de evaluatie met de organisatie hebben we aangegeven dat de HoutProPlus wat ons betreft een minnetje verdient waar het 
gaat om de aandacht voor de grondstof waar deze beurs zijn naam aan ontleent. Die aandacht naderde het getal nul. 
Ondertussen sterft de es nagenoeg uit in west Europa. Slechts een handje vol bezoekers was hiervan op de hoogte en van 
diegene die ervan op de hoogte waren was er heel misschien één die zich daar dan ook nog oprecht zorgen over maakte.
We zijn het kwijt. Het lijntje met onze medebewoners, de bomen. 
We achten het van belang dat deze verbinding hersteld wordt. Zoals gezegd werken we daar hard aan met cursussen, boeken, 
nieuwsbrieven, en schrijfsels als deze.
Maar het is niet genoeg....

Tijdens evenementen (zoals laatst op de demo-dagen bij Baptist) zitten we vaak 'maar wat te snijden' op de schaafbok. Het 
ingeklemde stuk hout krijgt allerlei vormen. Het is bedoeld als demonstratieobject. Soms wordt het een pootje voor een 
krukje of de spijl voor een stoel, maar vaker eindigt het als een stukje kachelhout of wordt volledig omgezet in houtkrullen 
(die overigens vaak erg mooi zijn). 
Tijdens de bewust demodag ontstond er op de schaafbok een lang dun 'staafje' (het is nog een hele toer om zoiets te snijden 
met het haalmes waarbij het ook nog mooi regelmatig van vorm is). Het ontstond tijdens een gesprek met een bezoeker die ik
onderwijl de werking van de schaafbok demonstreerde. We bespraken de essentaksterfte en wat er voor nodig was om 'de 
mens' hier bewust van te maken en in bredere zin de relatie tussen de mens en de bomen / de natuur.
Beetje moedeloos werd het. Maar juist vanuit die moedeloosheid en het besef dat er méér nodig is dan wat boeken en 
cursussen vershout diende zich onder mijn ogen dé oplossing aan. Ik had onbewust niet zozeer een recht lang staafje 
gesneden, maar een TOVERSTOKJE.... 
Het raakte me diep. 
Het besef dat we onvervalste (…) toverkracht nodig hebben gaf een sprankje hoop voor de toekomst, voor de bomen, voor de
natuur. De workshop ToverHout werd geboren. ToverHout geeft hoop en inzicht. ToverKracht is nodig om tot nieuwe 
verhalen en oplossingen te komen. 

VersHout nodigt je uit om samen met ons van een minuscuul klein deel van al dat vrijkomende essenhout (er worden er 
komende jaren miljoenen gekapt!) samen met ons te werken aan toverkracht. 
We splijten een stam tot toverhout en van de gespleten delen snijdt iedere deelnemer zijn of haar toverstokje. Tijdens dit 
werk is er tijd voor contemplatie en bezinning. We wisselen uit en dragen oplossingen aan. We luisteren. We overdenken. We
praten. We zijn stil. We toveren.....

Doe je mee?
Woensdag 28 februari 2018 op Midgaard.
Deelname 15 euro (de apostelen moeten ook eten). 
Laat weten of je mee tovert; info@vers-hout.nl
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