Harry Tomlinsongos Bonkei.
Het Bonsai-Center-Ginkgo
te Lochristi nodigde
op I februaÍi 1997 de alomgekande
bonsaikunstenaar
Harry Tomlinsonuit om een
demontatiete gevenvan zijn kunnen.Er wordt
geopteerd voor een Bonkei-vergezicht, en
rotsbeplanting,die de indÍuk moet wekkenvan
eenwijds landschapin de verte.

Harry Tomlinson.
Deze bonsaikunstenaaren schrijver van het
prachtige werk: (Hd complca handboeh
C0ilgl " uitgegevenin 1990verovererdeniet
alleen de Angelsaksische
landen.De prachtige
uitgave verorrerdede hele wereld. De auteur
hn'un bewijzeÍrdsthí$zijn reputatieveÍdient.De
verwachtingenvan de aanwezigenwerdenniet
besc,haaÍnd.
Het schijnbaregemaken de eenvoud
rvaaÍmeehij de problemenoplost laten een
doorwinterde_bonsaikunstenaar
vermoeden.

1. De bespreking.
De rotsen die gebruikt worden bij dergelijke
stukkenhebbenallemaaldezelfdevorm: die van
Groot-Brittanië. Deze compositie geeft een
evenwichtigeindÍuk ur bevatgenoegholtesom
te beplanten.Bovendien geeft r.e een indruk
lveeÍvan de ChineseD'rakenbergenq
eentypisch
landschapdat gevoelsmatigverbondenwordt
met Bonsaien het exotische.De stenenzijn van
vulkanische ooÍsprong en worden na een
antrfuad'oonderaalt
en achteman"rechtgezaagd.
Dit verhoogdde stabiliteit in eenschaalen laat
zelfs toe ze als verplaatsbaarwerkstuk te
gebruikendoch het beperktde mogeliihedenin
deoriëntatie.Hetis eenvoorgekauwde
stijl. T.H.
heefthieraanblijkbaareenhekelwanthij beslist
de steengewoonneerte leggenen geenenkele
holte te beplanten.
Als beplantingwordengewoonlijk marne-bonsai
gebruikggetraindeboompjestussen10en20cm.
Dez,e situatie maakt de Bonkei een zeet
aóeidsintensief
enftagielwerkshrk,zowelbij de
vormgevingals bij het onderhouden het gieten
achteraf. De stukken worden meestalop een
waterschaalgezet om de atnosfeer vochtig
genoeg te houden rondom de karige
grondhoeveelheden.

De takl@nworden gekozen,eventueelafgelaipt en
voorlopigbedraadDe stamkrijgt eendtkle binddraad
omdeanderebedradingaan te bevestigenen hemeen
vastevorm rc geven.

2. De beslissing.
Om al dezetoestandente vermijdenwordt
geopteerdvoor eenikadabu-ki,eenvlotstiil.
Dat is eenneerliggende
boonr,waarvande
takkenomgevormdwordentot nieuwe
bomenreeks.
Belangrijkis de inleidendeschetsom de idee
vastte leggen.Hij helpt bij de voorbereiding
van de bomenom het eindresulaatniet uit het
oogte verliezen.
De boom,eenJuniperuscommuniswordt
achterde vlakkeachterkantdepresenteerd
om
de meestgeschiktestamte selecteren.De
overbodigestaÍnmenwordenweggehaalden
de wortelkluit losgewriktmet eenwortelhaak.
Alleen het hoogstnodigewordt verwijderdom
het wortelgestelniet te onnodigte belasten.
Vermitshet om eencontainerplantgaatis er
weinig wortelbeschadigngen is de wortelsnoei
minimaal,temeerdeboomnog heel wat
bewerkingenmoetondergaan,waarbijnog
substraatvan tussende wortelsza1vallen,
De kluit wordt plat gedruktom te passenachter
de steenen deneerliggEnde
stamlaaggenoeg
te brengen.
De hoogtevan debomenwordt voorlopig
bepaalden de onderstetakkenworden
weggekniptom de stamte accenfircren
en geen
gÍoenedelente overdekkenmet grond achtet
derots.
Voordeelvan de constnrctieis dat slechtséén
boommoetgegotenwordenen dat hij minder
sneluitdroogÍ.Gebruikenwe loofbomen,dan

verkleurenze allen samenin de herfsten lopen
allen samenuit in de lente,wat de schoonheid
en harmonieten goedekomt. Bovendienis één
plant goedkoperdnntien.

3. Het werk
,{. Gaaswordt aangebrachtoverde gatenin
de groteplatte schaalvan 80/60en overdekÍ
metkiezel.
.8.Nu wordt de steendepositioneerd.
C T.H. besluitgewonebonsai-aardete
gebruikenom de adhesiemet de steente
vergroten.Akadama,de hardekleikonels zijn
waterdoorlatenddochweinig stabiel.Vennits
het eenboomis uit eenkwekerij, die goedop
groei is in gewoneaarde,is het aangewezen
gewonegrondmengeling
aante brengen.
D. Nu bedradenwe de grondstamin lange
windingenen denieuwestammetjes
laijgen
eenvoorlopigebedradingover de volle lengte
omdatwehoogtenognietkennen.Wecan
start thestrugglewith the tree to get the
branchesanthe rightplacebehindtlrcrock
De bomenmoetenop dejuiste plaatsachterde
rots komen.
E Eens alle bomenvoorlopig
gepositioneerd,wordt de bovenzijdevan de
wortelkluit bijgesnoeidom uitstekende
wortelste vennijden.

De bomenwordengepositioneerd.

F. Zevenstammetjes
komente voorschijnvan
rots.
achterde
Op de rechterzijdewordentwee
lagere, volle,extra-bedradeboompjes
gevormduit de top van de plant om het
afgesneden
rechtevlak te verdoezelen.

De bomen vorden tot achter de hoek van de rots
aangebracht. De laotste boompjes worden extra
bedraadom de rechtekant te verdoezelen.

G. Met nstte veenballenwordende
stammetjestegende rots gekleefd.Het veen
blijft lang vochtigen is kleverig.Het houdt
allesop zijn plaats.
IL Nu wordtbonsaigrondmengsel
aangebrachtbovenop de vlotconstructieom
alleste integrervn.We krijge,nhet uiuictrt op
eenlicht glooiendlandschapwaareen
rotspartijdoorpriemt.Op dehoogte,rechts,
staateenpanijtje boompjes,nu op de goede
hoogteafgesneden.
Fijnerebednading
kan nog
niet wordenaangebracht.
Daarvoordientnog
eenpaarjaar gewachttot er me€rverhou0ng
heeftplaatsgevonden.
Tejong hout bedraden
doethet afsterven.

Nu wordt het geheelafgewerh.

/. Op debodemwordtnu mosaangebracht,
wat het totaaleenaangekleder
aspecten vollere
leeftijd verleent.

Bonkeimet Juniperus
procombens.
Een tweedewerlistr* zet Harry Tornlinsonop
met een ronder stuk rots. Uit een zevental
exemplarenJuniperusprocumbenskiest hij er
drie.

1. De bespreking.
De soorhaam"procumbens"verwijst naar het
kruipendegroeigedragvan deplant.
H.T. vertelt dat hij met dezeplant eigenaardige
toestandenheeft meegemaaktin de Verenigde
Staten van Amerika. De plant wordt er met
miloenenop demarkt gegoeidals "bonsai".Het
zijn boompjesvan 10 hoog en 20 lang in een
stenenpotje. De vonngevingis eenvoudig:de
plantwordtachtereenmultiplex-modelgeplaatst
en alles wat er vanachter komt wordt
weggesneden,
en eenvoudigewerkverschaffing
voor tientallenpersonen.
De plant zoekt steedssteunop de grond.Het ís
daaromniet zo eenvoudigze injonge toestand
als staandeboom te gebruiken.De courante
toepassing
is danook devoor dehfllfl liggende:
als waterval.Ook dit afgezaagd,thema
ligt T.H.
op de maag.ln New Mexico, USA heeft hij de
volwasseneplant gezia" geleidlangseenpaal.
Het steedshErhaaldedoorhurgenheeft haar de
grilligste vonnen gegevenen meteeneen7.eer
eigur karakter.

2. De beslissing.
Hrj zal de drie J. procumbensdan ook rechtop
zetten op de rechter bovenhoek en langs
afgaandezijde van het rotsblok.
De dradenzijn reedsaanhet rotsblokbevestigd
met lijm en moetendienenom de wortelkluiten
vast te binden.Daartoeis gebruikgemaakfvan
draadvan 2mm, net sterk genoegen niet te dik
om onzichtbaar onder een moslaag te
verdwijnen.

3. IIet werk"
A. De boompjes worden van de onderste
takken ontdaan om de stammet'esàchtbaarte
maken en het kruin trijgt eeneerst€poetsbeurt
om de mogelijlfiedenzichtbaarte maken.
.B. Nu worden de planfes gepresenteerd
en de
hoofdboomwordt gekozen.
C. Daama worden de takken wat verder

opgeruimd en krijgen de stammetjes een
bedrading.
D. Op dit ogenblikis het mogeÍijk de stam een
gewenstestandte geven.
E Na een tweedepasbeurtworden de takken
verderbijgewerkten gedeeltelijkbedraad.
l4 De achterste,kleinstedoch hoogst staande
boom wordt vastgebonden, daarna de
hoofrlboomen als laatstede schildknaap,rechts
van deheer.
íí. Alle draden worden vervlochten tot zij als
eengoedvastgeankerd
net de drie wortelkluitjes
omspannen
en tegende rots trekken.
L De laatste hand wordt gelegd aan de
spaaÍ?ame
bedradingvan de nogjonge takjes
en de boompiesworden vestgezetmet vochtig
veen.
J. Een dun laagie bonsaiaardewordt over de
wortelklomp aangebracht en alles wordt
afgewerktmet mos.
Het is vooral de eenvoud
waarmee
Harry
Tomlinsomde problemen
een oplossing geeft, die
bekoorten de mensenaan
zijn werktafel kluisterd.
Het getuigd van een
jarenlange
enonn doorzicht en
ervaring. Het
gemak waaÍmeehrj de werkstukkentot stand
brengtgeefthetpubliekde índrukdat het ook tot
deze krachttoeren in staat is, iets dat
waarschijnlijk waar is indien het de kalmte en
bezadigdheid
kan verwervendie dezemeesterin
de bonsaikunsttentoonspreideen Heer, klein
van gestaltedoch met een Engels Ílegma en
humoren eengloeiendelieftle voor njnwerk.
Toenhij ondervonddat er geenvragentestellen
waren, wimpeldehij dat hiaat af met de enige
vraag van een Amerikaansedametijdens een
workshopaldaar - Denkje dxhet weerbeter
wordt tussenCharlesen Diana?
Het is een helse namiddaghemels genieten
gewordenennog is het niet voorbij: er stannons
nog bomenvan 8Q 120,200,370,420jlurr oud
op te wachten in de tentoonstelling Onze
veóaoingkanniet op.Velenzinkt de moedin de
schoenenals zij de droomstukkenzien staandie
zezelf eenswillen evenaren.Ik ben er zekervan
dat de geestdriftvan onzegroeper enkelenzal
toe brengendeze werkstukÍ<en
te evenarenen
wie weet te overfreffenll
Atfuus

