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schriftelijke toestemming van de uitgever. 



Voorwoord 

Dit verhaal is ontstaan tijdens de kunst-werk-week op de Kunstwei 

in Wolphartsdijk, Zeeland. Eerst was er het idee voor de beelden om 

ze te maken vanuit het uitgangspunt van de zeeuwse knop, die 

symbool staat voor de acht windrichtingen en de middenkern. Of 

ook wel “met ons allen rondom dezelfde pot” volgens Marjan van 

Dijke, initiatiefneemster van de Kunstwei (www.dekunstwei.nl). 

De workshop werd buiten gegeven in een “magische” cirkel van 

wilgen met daaromheen kleinere cirkels op de acht windrichtingen. 

Er waren acht deelnemers die uiteindelijk zeven beelden gemaakt 

hebben. Er is met heel veel intensiteit en creativiteit gewerkt met 

natuurlijke materialen en hier en daar wat verf.  Elk beeld past op 

één of andere manier bij een windrichting. In het noorden van de 

bomencirkel staat een meditatiehut, die ook in het verhaal een plek 

heeft. 

De artistieke en technische begeleiding was in handen van mijzelf 

en John Panders van Loods21 uit Den Dolder. Het verhaal is een dag 

later ontstaan, geïnspireerd door de gemaakte beelden, de windrich-

tingen, de seizoenen, de elementen en zeker door deze ‘magische’ 

plek. Tijdens de afsluitende bijeenkomst met alle deelnemers heb 

ik dit verhaal op deze plek verteld. Met dank aan de mooie creaties 

van alle deelnemers en het samenzijn met elkaar, de vruchtbare 

samenwerking met John en de Kunstwei die dit mogelijk maakte.

Gera Hoogland

Wolphaartsdijk, 24 juli 2014 



Beelden

Bomenvrouw Arbolenia door Roland Slikboer 

Heer van Ampersand door Charles Oltshoorn

Hert door Anouschka Corstens

Magische waaiboom door Ine Borgeld

Vurige jongeling door Marina Waterman

Dromenschip door Nelleke Maljers

Muziek door LuciaVersteeg en Marjan van Dijke 





De bomenvrouw 

Even voor het donker werd kwam de bomenvrouw aan bij haar hut. 

Ze had nog net wat hout kunnen sprokkelen voordat het begon te 

sneeuwen. Ze sloeg de witte vlokken van haar rokken en het hout 

en ging naar binnen om een vuur te maken. Buiten joeg de wind 

de sneeuw over de velden. Alle dieren zochten een schuilplek of over-

winterden onder de grond. Net als de zaden op de aarde die lagen te 

wachten op de eerste warmte in het voorjaar.

In de hut was het ondertussen behaaglijk warm en de bomenvrouw 

smeedde van teer zilver een sieraad met in het midden een bol en 

daar omheen plaatste ze acht kleinere bollen. Ondertussen dacht ze 

aan het voorbije jaar waarin ze gereisd had langs alle windstreken 

en aan de vele bijzondere ontmoetingen. 





Heer van ampersand 

Het was een dag ergens aan het eind van de winter toen de bomen-

vrouw op pad ging met een zak vol zaden, gespaard van de afgelopen 

oogst. De eerste groene puntjes kwamen al uit de bolgewassen boven 

de grond gepiept en de vogels zongen voorzichtig in de meidoorn-

struiken. Eerst dacht ze dat ze verderop een vogelverschrikker zag, 

maar nee het was een man die haar wenkte. Hij stelde zich voor 

als heer van Ampersand en vroeg de bomenvrouw naar haar naam 

en waar ze naar op weg was. “Ik heet Arbolenia”, zei de bomen-

vrouw, “en ik ben op zoek naar een vruchtbare plek om mijn zaden 

te planten”. “Ach, Arbolenia laat mij u vergezellen opdat wij samen 

die plek zoeken. Want twee weten meer dan één!”

En zo gingen zij samen verder richting het oosten op zoek naar 

vruchtbaar land. Over velden en langs heide en stuifduinen 

kwamen zijn aan bij een heel donker bos. “Oh wat ben ik blij dat u 

bij me bent heer van Ampersand”, zei Arbolenia. “Nou dat is dan 

één wederzijds genoegen”, zei heer van Ampersand. Stap voor stap 

zochten ze hun weg door het donkere sparrenbos waar geen eind 

aan leek te komen. Uitgeput vielen ze samen onder een boom in 

slaap. 







Het Hert 

Tegen de ochtend werd Arbolenia wakker van een zacht duwen 

en snuiven. “Heer van Ampersand, wilt u niet zo duwen!” Van 

Ampersand wilde zich net uitputten in excuses toen hij recht in 

de ogen van een prachtig hert keek.  “Oh kijk Arbolenia, een hert 

komt ons wekken! Eén goedemorgen mijn beste”, zei heer van 

Ampersand, “kunt u ons misschien de weg wijzen naar de vrucht-

bare landen?” Het hert wees daarop met haar neus de andere kant 

op en liep vervolgens rustig in die richting. Arbolenia en heer van 

Ampersand wisten niet hoe snel ze hun spullen moesten pakken 

om het hert te kunnen volgen. 





De magische Waaiboom 

Na een paar dagen kwamen ze aan bij een open veld met in 

het midden een magische Waaiboom. “Kom, zei het hert, deze 

Waaiboom weet vast wel raad”. Terwijl ze naar de Waaiboom liepen 

gonsde het van de bijen en allerlei andere insecten. “Hier zijn je 

zaden veilig”, zei de magische Waaiboom tegen Arbolenia. “Ik zal 

ze verwaaien naar precies de juiste plek met behulp van al deze 

vliegende vrienden. Zodat ze kunnen deze lente groeien van kiem 

tot planten met bloemen, waarna je in de herfst een rijke oogst zult 

hebben”. Arbolenia vertrouwde een groot deel van haar zaden toe 

aan de Waaiboom met haar twinkelende takken. 

Ze namen dankbaar afscheid en de magische Waaiboom gaf ze 

een lekker windje in de rug mee naar het zuiden, waar duizend 

bloemen zouden bloeien! 



De vurige jongeling 

En daar gingen ze: de bomenvrouw Arbolenia, heer van Ampersand 

en het hert samen met de wind in vliegende vaart naar zomerse 

oorden. Ze verwonderden zich over de vele prachtige kleuren, de 

aangename warmte en hoe gemakkelijk het leven daar leek. “Hier 

blijf ik wonen”, dacht Arbolenia. 

In de verte kwam een dansende menigte aan met trommels en 

trompetten. Voorop liep een uitgelaten jongeling in rood en geel 

met fakkels in zijn hand te zwaaien. Hij leerde de stijve noord- en 

oosterlingen dansen en met hun billen schudden. Zingen uit volle 

borst en zoenen dat het een lieve lust was. 

Na een tijdje werd Arbolenia moe en verlangde ze naar verkoeling. 

De vurige jongeling wees ze de weg naar het westen, daar zou je vast 

goed kunnen chillen. En besloot vervolgens dat hij daar eigenlijk 

ook wel veel zin in had. Zo gingen ze samen verder naar de west, 

hun neus achterna, naar het zilte en het zoute water. 





Het DromenscHip 

Onderweg deden ze zich tegoed aan appels, peren en allerlei bessen 

en noten. Het was een mooie herfstdag toen ze aankwamen bij de 

zee. Vol verlangen en blijdschap namen ze een duik in de golven. 

Maar de wind was wat al te enthousiast en er ontstonden huizen-

hoge golven, zodat Arbolenia, heer van Ampersand, het hert en de 

vurige jongeling meegezogen werden door de golven en de stro-

ming. 

Arbolenia droomde van dolfijnen die haar meevoerde naar het land 

van de ondergaande zon. Waar waren haar zaden gebleven, wat 

was er van haar geworden? Tranen stroomden over haar wangen. 

Was dit wel een droom?

Langzaam deed ze haar ogen open en zag heer van Ampersand, het 

hert en de jongeling op het dek van een schip liggen. De wind zat 

in de zeilen. En de zon stond als een rode bal aan de hemel op het 

punt in de zee te zakken. 





De Muziek 

Toen klonk er boven hen muziek van een harp en een panfluit als 

ruisend riet. Het zwelde aan en bracht hen allen in vervoering. Ze 

verlangden ieder naar hun huis, hun eigen plek op aarde, waar ze 

zichzelf konden zijn. Met weemoed namen ze afscheid van elkaar 

en op de verschillende tonen van de muziek zweefden ze huis-

waarts.

In haar hut deed Arbolenia nog wat hout op het vuur en glimlachte 

terwijl ze draden van zilver weefde tussen de verschillende bollen 

van het sieraad. 





Atelier Loods21 plaats voor kunst, coaching en logies is 

een initiatief van John Panders en Gera Hoogland. 

KUNST

Creaties op meerdere artistieke vlakken de ruimte geven. 

Alleen of samen met anderen werken aan producties, 

werkstukken, voor-stellingen en exposities. Wij geven 

 creatieve workshops in eigen atelier of op locatie.

COACHING 

Coaching in het atelier en in de natuur. Voor wie met 

meer creativiteit zijn of haar eigen held wil zijn. Ook 

groepsbegeleiding: Samen de natuur in en 

creatief bezig zijn geeft verbondenheid en energie! 

LOGIES 

Overnachten in Bed & Breakfast Blue tit in Den Dolder.

Loods21 - Pleineslaan 21 - 3734 EL Den Dolder 

www.loods21.nl - loods21@ziggo.nl
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