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   FOLIUS 

 
Beste Leden, 
 

Terwijl ik dit zit te schrijven heb ik gelezen dat 
de tropische verwachtingen leiden tot een hitte-
protocol. De vierdaagse in Nijmegen wordt een 
driedaagse. 
Iedereen wordt geadviseerd om veel te drinken. 
Hoe meer je transpireert hoe meer je moet drin-
ken. Ouderen, baby’s en mensen met longproblemen moeten extra 
opletten. 
Maar hoe zit dit met onze bonsai? 
 

Het water zal eerder verdampen. 
Onze loofbomen moeten we iets 
meer beschermen dus probeer 
hen zoveel mogelijk schaduw te 
geven. 
Helaas heeft mijn tuin weinig tot 
geen schaduw en op de foto  is het 
resultaat te zien. 
 
 
De naaldbomen kunnen iets beter 
tegen de hitte. 
Als het mogelijk is dus schaduw en 
twee keer per dag water geven als 
dit nodig is. 
Ik wens jullie veel sterkte, maar 
pas vooral op voor jullie eigen ge-
zondheid. 
In onze vereniging zitten niet de 
allerjongsten. 
 

Groeten Kees 

 

Van de voorzitter 

 Ons adres 

Onze bijeenkomsten worden gehouden in het: 

Dorpshuis Hekelingen. 

Lede 13 

3209 AT Hekelingen 

 

We beginnen om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 

In dit nummer: 

augustus 2022 
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De opstelling van de maand juni 
van Kees Heck 

Opstelling van de maand augustus door: Andries van Herk 

Opstelling van de maand september door: Michel Essebaggers 

Op zondag 19 juni was Bart Verstappen aanwezig om met ons onze loofbomen te bespreken.  

Het bespreken van de opstelling in de tokonoma is daarbij ingeschoten. 

In de opstelling heb ik mijn Chinese jeneverbes neergezet. Ik heb deze van een vriend gekregen 

die met bonsai stopte. Ik weet de leeftijd van de boom niet maar vermoed ca. 30 jaar. 

De boom heeft kleine naalden en verdraagt snoei goed, evenals het ontschorsen voor een shari. 

De schaal heb ik van een van onze leden gekregen als wederdienst en heb toen niet naar de  

herkomst/maker gevraagd. 

Ik zal dat eens doen. 

 

  

Vraag van Tom (die niet aanwezig kon zijn): “In welke stijl is deze bonsai gevormd?  

      Semi-cascade? Moyogi? Misschien toch een hellende stijl met een cascade tak? 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 
 
Het bestuur is kortgeleden, samen met de AC, bij elkaar gekomen om de activiteiten voor de 
rest van dit jaar nog even door te nemen. De AC heeft ook verder gedacht en had al enige 
ideeën wat 2023 betreft. E.e.a. moet nog worden besproken. Het dagelijks bestuur komt ook 
binnenkort bij elkaar om hiervoor een budget vast te stellen, zodat de leden van de AC plan-
nen kunnen trekken. 
 
Als Folius in je e-mailbox belandt (vroeger werd gezegd: als het op de mat valt…) is de  
Floriade bijna voorbij. Als bestuur hebben wij aan de NBV zoveel mogelijk hulp geboden en 
we zijn ook blij dat een aantal van onze leden zich als vrijwilligers hebben opgegeven om op 
de Floriade in Almere aanwezig te zijn, de bomen water te geven en te bewaken, maar ook 
om de bezoekers op te vangen met informatie over onze hobby. Ik ben benieuwd of er veel 
belangstelling is geweest. Het heeft nogal wat moeite gekost om 8 of 9 bomen bij de leden 
van de NBV te vinden voor dit internationale gebeuren. 
 
Dankzij de vindingrijkheid van onze AC  om de opstelling met een haiku te sieren, is Rijnmond 
bij  Bonsai van het Westen in Delft met de mooiste thema opstelling in de prijzen gevallen.  
Dit is niet de eerste keer, wij ( de AC ) proberen altijd creatief te zijn. 
 
Op 17 september is de viering van het 50 jarige bestaan van de NBV waarbij Rijnmond met 
een opstelling van 8 bomen aanwezig zal zijn, dus steun de AC met jullie hulp en mooiste bo-
men.   
 
Vriendelijke groet 
 
Gino Ghiorsi – secretaris. 

 
 

Waar is het bestuur mee bezig? 
Door Gino Ghiorsi 
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Ook dit jaar had de Show van het Westen weer een thema, namelijk “Little stories” oftewel 
“Kleine verhaaltjes”. Uiteraard hebben wij geprobeerd met onze inzending aan dit thema te vol-
doen. 
Op door Corrie gebakken keramieken bordjes zijn door Paula haiku's 
geschreven waarbij iets over de tentoongestelde bonsai werd verteld. 
Dit jaar is onze inzending gekozen tot de inzending die het best aan 
het thema heeft voldaan en we ontvingen daarvoor ook een prijsje, 
een netsuke.   
Maar wat is nu eigenlijk een netsuke en wat heeft die te maken met 
onze bonsai? 
 
Dat in Japan sinds oudsher miniatuurkunst een belangrijke rol in het 
culturele leven speelt weten we wel. Miniatuur boompjes (Bonsai), 
landschappen in schalen, stenen die bergen voorstellen (Suiseki), af-
drukken van houtsneden met afbeeldingen van “grote natuurgebeur-
tenissen (The Great Wave off Kanagawa van Hokusai) zijn hier  
voorbeelden van. 
 
In de Tokugawa en Meiji periode (1603-1912) ontstond er een nieuwe vorm van kleine sculptu-
ren die netsuke werden genoemd. Voor dit Japanse woord bestaat geen vertaling en dus is dit 
het woord waaronder ze in alle landen waar netsukes worden verzameld bekend staan. 
Een netsuke is dus een kleine beeltenis gemaakt van hout, ivoor, lak, porselein, metaal of een 
ander materiaal maar geen plastic! 
Een netsuke is ergens tussen de 2,5 en 7,5 cm. al zijn vooral oudere netsuke groter tot wel 11 
cm. toe. 
 
De functie van een netsuke was eigenlijk om iets op te hangen aan de sjerp/band (obi) rond de 
kimono. Een kimono heeft geen zakken dus allerlei zaken die je wel mee wilde nemen moesten 
aan die sjerp worden gehangen. Denk aam een zakje met medicijnen, of een zak met tabak of 
een geldbuidel. In de netsuke zitten dan ook 2 gaten waardoor een koord liep dat aan het te dra-
gen voorwerp zat. 

 
Over het ontstaan van de netsuke is men niet zeker, in ieder 
geval zijn ze ontstaan in die gebieden waar men kleding droeg 
die als een doek of een zak over het lichaam gedragen werd en 
met een band om het middel werd vastgezet. Dit soort kleding 
werd niet alleen in Japan gedragen maar ook in Mongolië en 
Hongarije. 
De vroegste meldingen staan in de Kojiki. Het oudste overgele-
verde Japanse boek over de antieke geschiedenis van Japan 
uit 712. Het oudste exemplaar van de Kojiki uit 1371 wordt be-
waard in Nagoya. 
 
 

 
 
 
 

Netsuke en de relatie met bonsai 
door Tom van Wanum 

De gewonnen netsuke 

Een obi met een netsuke 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

Deze netsuke zagen er niet zo uit als die wij gebruiken bij onze hobby maar waren vooral functioneel. 

Denk aan een ivoren of benen ring, een stuk bamboe, een schelp of een stukje hout. Deze netsuke wa-

ren dus niet kunstzinnig versierd. 

De kunstzinnige netsuke ontstonden aan het einde van 16e eeuw. De eerste stap zal waarschijnlijk zijn 

dat de gevonden items die als netsuke dienst deden gepolijst werden of bijgesneden. 

In die tijd ontstonden ook de inri. Dat zijn kleine gelakte doosjes die aan de gordel werd gehangen. In 

zo’n inri werden kleine voorwerpen bewaard. Denk aan inkt en een stempel, een klein mesje of medicij-

nen. 

Zo’n inri  werd kunstzinnig gelakt en daarbij hoorde natuurlijk ook een 

kunstzinnige netsuke. 

Het dragen van een inri was uiteraard niet voor iedereen. Alleen de ge-

goede klasse zoals samoerai en handelaren konden zoiets betalen. 

 

Er was een enorme opkomst in de periode dat het roken van tabak een 

vlucht nam. Er werden inri’s gemaakt die bedoeld waren om daarin de ta-

bak te bewaren. Ook een kleine pijp paste in de inri. Zo’n pijp had vaak 

een kop die niet groter was dan een vingerhoed. 

Voor boeren, burgers en buitenlui die ook 

rookten was de inri verboden terrein, zij be-

waarden hun rookspullen in een zakje van 

leer.  

 

In de eeuwen tussen 1600 en 1925 veran-

derden het uiterlijk van de netsukes. Soms 

waren het aanpassingen die het gebruik  

makkelijker maakten maar bij de gegoede 

klasse waren de aanpassingen niet gericht 

op het gebruik maar vooral op het modieuze vlak. 

Er werd volop geëxperimenteerd met materialen en beeltenissen. 

De vraag naar netsukes was enorm. Er werd veel gerookt en had dus een 

tabakszak of inri. Pottenbakkers, edelsmeden, houtbewerkers hadden hun 

handen vol naast hun reguliere werk. Naast netsuke van hout werden ze 

ook gemaakt van ingevoerd ivoor en van andere bijzondere houtsoorten uit 

de gehele wereld.  

 

De nestuke bij bonsai worden gebruikt met dezelfde functie als een accent-

plant en een scroll. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin alle onderdelen in 

de tokonoma elkaar versterken bij het oproepen van een sfeer. 

Zo kun je een netsuke van een muis op een eikel prima gebruiken in een najaars-opstelling. Een kikker 

of pad bij een loofboom en scroll met een afbeelding van veldbloemen, de variatie is eindeloos. 

Netsuke van ivoor,  

Hollander met kind 

voorstellend 

Inri met netsuke  
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De opstelling van de maand juli 
van Puck Smelter-Hoekstra 

Voor de derde keer stond er een zogenaamde “indoor” bonsai in de tokonoma te stralen. 

Na de Ficus van Jan en de Crassula van Paula wederom een Ficus. Ditmaal de Ficus benjamina 

‘Variegata’. Het is wel grappig om te constateren dat dit soort bonsai bij ons niet zo gebruikelijk zijn 

maar ik heb een fraai fotoboek met bonsai uit Indonesië en Maleisië en ik kan iedereen verzekeren 

daar zitten exemplaren bij waar je stil van wordt. Kronkelige stammen, dood hout, prachtige loofpar-

tijen, alles is aanwezig wat wij ook zo waarderen aan een Juniperus of een Pinus. 

Ook de Ficus van Puck laat zien dat er op deze soort helemaal niet neergekeken hoeft te worden. 

Deze Ficus is een jaar of 20 oud en in de kabudachistijl gevormd. Bij een kabudachi (klompstijl) is er 

sprake van meerdere stammen die een gemeenschappelijk wortelkluit hebben. Meerdere bomen 

dicht tegen elkaar aan hoeft dus nog niet altijd een kabudachi te zijn. Aan de achterwand een zijden 

shawl met de afbeelding van Mount Fuji. Deze shawl heeft Puck ooit gekregen van Japanse vrien-

den en was gebruikt om een cadeau in te pakken.  

In Japan gebruik je daar dus niet een stukje inpakpapier voor. 
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Pruikenboom (Cotinus coggrygia) 
EBA 2022 
 

 

Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficus benjamina 
 

Naast de bonsai, als accent, ligt een temaribal om de bolvorm van de bonsai te benadrukken. 
Japanse hofdames maakten zo bal van zakdoeken die vervolgens met naaigaren werd geborduurd 
en waarmee de kinderen van de keizer konden spelen. Deze bal heeft Puck zelf geborduurd. 
In de boom nog een kunstig handwerkje van Puck, een vogeltje van kant als grapje. 
 
Puck vond zelf dat het bodemoppervlak te donker is en omdat de boom binnen staat is mos geen 
optie. Ook andere oplossingen werden aangedragen zoals akadama zeven en dat gebruiken. 
Ook vond Puck dat de bolvorm nog niet is zoals zij hem graag zou zien, namelijk als één bol.  
Echter het hoogteverschil tussen beide delen van de kroon werd door anderen juist als mooi erva-
ren. 
 
Kortom een fraaie opstelling die ook nu weer uitnodigde om met elkaar te praten over bonsai. 
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Bonsaiwetenswaardigheden 
Door Gino Ghiorsi 

Hier is het vervolg van mijn verhaal over bladbemestingen en huidmondjes. 
Dennennaalden blijken inderdaad ook huidmondjes te hebben om koolstofdioxide op te nemen en ik 
moet dan ook concluderen dat via de huidmondjes ook de meststoffen worden opgenomen, als je blad-
mest gebruikt. Dus ga ik er gewoon mee door. Trouwens alle bomen zien er prima en gezond uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidmondjes in een epidermisstrip (epidermis = opperhuid) van een dennennaald  

 
De sluitcellen van dennennaalden liggen verzonken en de buurcellen buigen er overheen. Daardoor 
zijn de sluitcellen niet vanaf de buitenkant te zien Deze constructie biedt extra bescherming tegen uit-
droging. Net als bij de Amerikaanse liguster nemen ook de buurcellen deel aan het openen en sluiten 
van de huidmondjes. 
 
Waarmee zal ik nu verder gaan? Ik denk met het licht en wind.  
Zoals de meesten van jullie weten ben ik naar een appartement verhuisd. Afgezien van het feit dat ik nu 
veel te veel bomen heb en dus zal moeten selecteren en mij focussen op een beperkt aantal, heb ik nu 
een probleem minder en dat is licht en wind. Toen ik een tuin had moest ik de bomen regelmatig  
beschermen tegen de soms heel harde westenwind, dat is niet best voor je bomen. Probleem is nu op-
gelost, op het balkon heb ik rondom 1,50 hoge glazen wanden en op de westzijde zelfs tot tegen het 
dak. Dus hiermee zijn de bomen tegen de wind beschermd. Ook het lichtprobleem is hiermee opgelost, 
de bomen krijgen nu van alle kanten voldoende licht. Vroeger moest ik de bomen regelmatig een slag 
draaien anders zouden de bladeren en takken die in de constante schaduw staan kunnen afsterven. 
Licht is heel belangrijk, daarom is het ook nodig om tussen de takken en plateaus het te veel aan blad 
weg te halen zodat ook de onderste takken licht kunnen krijgen. 
Ik heb ook gemerkt dat dankzij de glazen wanden de grond in de pot wat langer vochtig blijft doordat er 
geen wind is die de grond snel opdroogt. Toch elke avond water geven en ik ben weer begonnen met 
de bladmest.  
 
Na de vakantie ga ik inventariseren wat ik houd en wat ik weg ga doen, misschien…… ! 
Groetjes 
 Gino 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

OPROEP 

Voor de NL bonsaishow in Leersum op 17 september (zie hierboven) hebben we uiteraard bonsai  

nodig. 

De vraag aan jullie is om een bonsai ter beschikking te stellen die we op de show kunnen neerzetten. 

We hebben 8 meter tentoonstellingsruimte gekregen dus, afhankelijk van het formaat,  zoeken we 

zo’n 7 á 8 bomen. 

Als je je bonsai wilt laten zien laat het dan even weten, dat kan via de mail  

jacquelinevliegenthart@xs4all.nl of gewoon even melden tijdens de werkmiddag in augustus. 

Als je twijfelt kun je op die dag natuurlijk ook je boom meenemen. 

Vast bedankt!  

Jacqueline 
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Deze amberboom (Liquidambar) is een gezonde boom en heeft veel blad. 
De opdracht van Bart was, zodra het blad  afgehard is, de bladeren te verwij-
deren om licht in de boom te krijgen en nieuwe groei meer kans te geven.  
Er was 1 tak waar niet veel groei in zat en die was eigenlijk overbodig. Dus het 
advies was om deze tak te verwijderen. Dit is inmiddels ook gebeurd.  
Een andere tak aan de rechterzijde kan nu in de lege ruimte geplaatst worden. 
De laatste foto is van eind juli. Het is nu wachten op de herfst om dan zijn 
prachtige  kleuren te kunnen  tonen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Amberboom besproken door Bart Verstappen 
Door Marijke Claassens  

 
 

De herfstkleur 

De boom in juli 

Voor de ingreep 

 

De tak is er af 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

Wat is hier gebeurd? 
 

 

 

 

 

 

 

Dit voorjaar is helaas één van mijn grotere lariksen gesneuveld. De boom liep nog 

op 1 tak voorzichtig uit maar ook die tak gaf het vlug op. 

Ik moest de boom in stukken knippen anders ging die niet in de groenbak en bij het 

doorknippen zag ik dat er metaal in de stam zat. Het kan een dik stuk ijzerdraad zijn 

of een grote spijker.  

Nu komt dat soort ingroei natuurlijk vaker voor, met bonsaidraad bijvoorbeeld, maar 

meestal zit dat dan min of meer horizontaal gegroeid in de stam en niet verticaal  

zoals hier. 

Ook zie je meestal wel littekens aan de buitenzijde van de stam maar ook daar was 

in dit geval niets van te zien. 

Wat mij betreft blijft dit vooralsnog een raadsel! 

Als er iemand is die dit raadsel voor me oplost dan hoor ik het wel. 

 

Tom. 
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Het programma voor 2022 

    

 Zondag 14 augustus 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Andries van Herk 

 Zondag 11 september 
Rotsbeplanting maken 
De opstelling van de maand door Michel Essebaggers 

 Zaterdag 17 september 
Bonsaishow n.a.v 50 jarig bestaan van de NBV 

De Binder in Leersum 

 Zondag 9 oktober 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Simon Lokker 

 Zondag 13 november 
Werkmiddag 
De opstelling van de maand door Vicente Martinez 

 Zondag 11 december 
Gezamenlijk werken aan een boom 
De opstelling van de maand door Patrick Huigsloot 

 

Werkavonden op: 

Maandag 22 augustus 
Maandag 19 september 
Maandag 17 oktober 
Maandag 21 november 
Maandag 19 december 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je ingeroosterd staat voor de inrichting van de tokonoma op een 

datum die niet uitkomt, laat het mij dan even weten dan regelen we 

iets anders. 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

   
  11 September, rotsbeplanting maken. 

Als je je hebt ingeschreven voor deze middag krijg van ons, dmv 
een lootje,  een zgn. maanrots zoals op de foto. Deze zijn tussen 
de 25x25 en 35x35 cm groot. Ook zorgen we voor keto en grond 
om de holtes mee op te vullen.  
Ook zullen we zorgen voor spullen die je nodig kunt hebben om 
de boompjes goed vast te zetten. 

Voor hele kleine boompjes kun je zelf zorgen, ik heb wel een 
aantal kleine zaailingen van  
loofbomen en een aantal kleine Pinussen maar zeker geen jene-
verbesjes of kleine Cotoneastertjes. 

Als je die wilt gebruiken zul je zelf even op pad moeten. 

 

  9 Oktober en 13 november  
Dit zijn er weer de reguliere werkmiddagen waarbij we ook alle 
tijd kunnen besteden aan het bespreken van de Tokonoma en 
het Bomen over Bomen. 

  

  11 December 
We zorgen dat er weer 3 bomen aanwezig zijn waarop we weer in groepjes lkunnen “losgaan”.  
De gevormde Taxussen van vorig trouwens, zullen in januari worden verloot. 

Nu we weer “alles” mogen willen we gaan nadenken over het programma voor 2023. 

 

 

Graag horen we ook van jullie voor wat soort bijeenkomsten  
jullie graag komen.  

Heb je ideeën of wensen laat ze dan horen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma voor de komende maanden 
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Bonsai Vereniging Rijnmond 

 

 

 

De foto’s  
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U kunt lid worden van onze vereniging.  
Het lidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar. 
Informatie over het lidmaatschap is verkrijgbaar op de bijeenkomsten of bij één van 
de bestuursleden. 

Bonsaivereniging Rijnmond is lid van de Nederlandse Bonsaivereniging 

VOORZITTER  
Kees Heck 
e-mail: c.heck2@upcmail.nl  
 
SECRETARIS  
Gino Ghiorsi  
Tel. 06-53747322  
e-mail: secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl 

 
PENNINGMEESTER  
Marthe Zweers 
E-mail: mzweers01@hotmail.com 
 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE  
voorzitter: Jacqueline Vliegenthart,  jacquelinevliegenthart@xs4all.nl 
Andries van Herk  
Tom van Wanum  
 
 
WEBSITE:  
 

 

 

Webmaster: Kees Heck. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle activiteiten vinden plaats in het: 
Dorpshuis Hekelingen.  
Lede 13 
3209 AT Hekelingen 
We beginnen op zondag om 13.00 uur en de zaal is open vanaf 12.30 uur. 
Op maandag starten we om 19.30 uur.  

FOLIUS: 
Verschijnt op 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november 
Kopij zien wij heel graag gestuurd aan tomvanwanum@xs4all.nl 
 

Informatie over Bonsai Vereniging Rijnmond 
 

mailto:secretarisbonsaiver.rijnmond@kpnmail.nl
http://www.bonsai-vereniging-rijnmond.nl/

