Demonstratiedoor HotsumiTerakawa.
De Japanse
meesterHotsumiTerakawagaf een
demonstratieaan de hand van een tachtig
centimeter hoge Juniperus rigida in
wrakhoutstijl,eenimport uit Japan.

boom.
De sapbanenzullen we versmallen door bast
weg te frezen.

1. De bespreking.

De jins en shari zullen we oppoetsen en
bleken.

De boomheefteente hogeshari-halsen staatte
hoog ingeplant. Daardoor komt hij uit zijn
evenwichten lijkt te zweven.

De groene gedeelten zullen we terugsnoeien
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en bedraden.
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De shari is te smal en de sapbanenzijn te
breedvoor het voorhandenzijndegroen.Er kan
meer schors weggenomenworden zodat de
schaarsebebladeringgerechtvaardigd
wordt en
mindergeforceerd
aandoet.
De voorkantdientlichfes verplaatstte worden
omdatnu alleensharite zien is. De sapbanen
moetensteedste zien zijn aan de voorkant
vandebonsaiom niet de indruk te gevendathet
eenplant is die geplantis op eenstukwrakhout,
dochdathetgaatom ééngeheel.
De shariis vuil en te gelijkmatig,waardooreen
te vlak en zwakbeeldwordt geschapen.
Het groenegedeelteis doorgeschoten
en staat
rechtop.

2. Wat moeter gebeuren?
We zulleneenstuk van de halswegnemenom
desabiliteit te verhogenen de bewegingover te
brengenop een ander,levendgedeeltevan de
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Bij het verpottenzullen we de nieuwe voorkant
respecterenen de plant en paar centimeter
kantelen en dieper inplanten.

3. Het werk
.4. Een schetsmaken van de nieuwe situatie, die
we willen verwezenlijken.
B. De groene gedeelten worden opgebonden
met binddraad om de stam en het wrakhout
toegankelijkte maken.
C. De nieuwesapbanenworden uitgetekend.
D, De sapbanen worden weggefreesdmet een
kleine freeskop.
E De shari en jins worden opgepoetstmet een
ijzercn borsteltje op de freesmachine.Ook aan
de diepte van de weggevreten delen wordt
gewerkt met deze borstel. Daarbij wordt een
stofbril gedragen.Het ruikt er naar vers geslepen

podloden,die ook meestaluit Juniperus
worden

indruk geeft slechts langzaamte vorderen.
Daardoorschijnter weinigte veranderen
aande
boom.
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G. De boomwordt gewassen
met helderwater
aandehandvaneenvod en eenborsteltje.
H, De levendebastwordt extra verzorgd.
L De shariwordt afgedroogd.
"I. De beitswordt bereid doorhet mengenvan
japans bleekmiddel met witte en zwarte
plakkaatverf.Het resultaatis een bleekgrijs
vocht.
K. De bruine,gereinigdeshari en jins worden
door middel van een borsteltjeingewreven
met het bleek-en conserveringsmiddel.
Het
middel is prikkelendvoor de slijmvliezenen
wordt best in openluchtgebruikt.Probeerhet
inademente vermijden.
I. Het bladerdekwordt bijgeknipt.
M. De hoofdtakken worden bedraad te
beginnenvan onderaan.Er wordenreedsfijne
dradenmeevervochtenvoor defijne bedrading.
N. De niet behandelde takken worden
weggebogen
om het werk te vergemakkelijken.
O. De kleine takjes worden bedraadtot in de
puntjes.
Het werkis zo minutieusdathet ten onrechtede

P. De boomwordt spiraalsgewijzeafgewerkt.
Wanneerde boomen volle rondeis afgewerkt
wordt het eeÍste resultaat zichtbaar: een
metamorfose,
eenboomin bruidsjurk.
De reactievan het publiek is ontgoochelend.
Velen kunnenhet geduldniet opbrengenom de
bedrading
te volgen.Zij hebbenblijkbaarsnelle,
spechculaireingrepenverwachten genietenniet
geplandemetamorfose,
vandelangzame,
die de
meester bij de de boom teweegbrengt.
Bovendienis het wel een Japanner,doch hij
spreektuitstekend
Nederlands
en is helemaalniet
oud.Wathij doetlijkt zo banaaldathetresultaat
vergetenwordt.
Wij hopendatbij velenhet geduld,het doorzicht
enhetdoorzettingsverrnogen
maggroeientot het
niveau van Hotsumi, zodat we ook bij ons
mensenkrijgen die in eer en gewetenkunnen
verklarendat eenbonsaivoÍïnenhelemaalniet
moeildk en spectaculair
is, enkelhet bereiken
van een vooropgestelddoel zonder de boom
geweldaante doen.Zelfkennisan respectvoor
het behandelde
wezenkunnendaarbijeengrote
hulPzijn'
Eric.

