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Beste rozenvriend,  

De voorbije twintig jaar is steeds meer de klemtoon gelegd  op 
natuurvriendelijk tuinieren met zo weinig mogelijk onderhoud. Duurzaam 
tuinieren met rozen wordt ook het thema van de 20ste World Rose 
Convention 2025 in Fukuyama, Hiroshima. Na de verwoestingen op het 
einde van de tweede wereldoorlog op 8 augustus 1945 begonnen de 
inwoners die in de buurt van Minaipark woonden meer dan zestig jaar 
geleden rozen te planten in dit park. De rozen gaven de mensen de moed 
verder te leven en werden snel het symbool van vrede. Nu heet dit 
park ’Rose Park’  en is, dank zij schenkingen van vooral Duitsland en Canada, 
de grootste verzameling van rozen in Japan. Fukuyama is de ‘City of Roses’. 
Rose Park verkreeg in 2006 de onderscheiding ‘Garden of Excllence’ van de 
World Federation of Rose Societies. 

 

Zondag 13 november kwamen 68 leden samen in GCOC, Oosterhof in Lummen voor onze 
herfstvergadering.  Het was een van de succesrijkste bijeenkomsten sinds we tien jaar geleden startten. 
De voordracht van Marc Vermeulen, tuinarcitect en stichter van het ontwerpbureau Nigella over de 
rozenweide kadert ook in het thema van duurzame vergroening. Door rozen te combineren met vaste 
planten, grassen, andere heesters en bomen verkrijgen we een omgeving met een biologisch evenwicht. 
Schadelijke insecten worden door predatoren en  vogels verwijderd en schimmelinfecties krijgen minder 
kans. Bovendien krijgen onze 
zintuigen meer te beleven: 
verschillen in de structuur van 
planten en hun bladeren, 
gevarieerde bloeivormen en een 
juist aanbod van geuren en kleuren 
maken een tuin spannend. Hoe je 
dit moet realiseren legde Marc 
Vermeulen uit tijdens zijn 
voordracht. In het boek dat hij 
hierover geschreven heeft, staan 
veel praktische tips en voorbeelden. 
Verder in deze nieuwsbrief kan je er 
meer over lezen. 

Fukuyama, City of Roses. Dank aan Yoshihiro Ueda voor de foto’s 
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Enkele dagen geleden verscheen ook de lijst van de ADR-rozen van 2022. De natte zomer van 2021 en de 
verschrikkelijk hete zomer van dit jaar waren een echte beproeving voor de rozen. We beschrijven vier 
van de vijf variëteiten die werden bekroond met het ADR-kenmerk.  Misschien vind je daartussen de roos 
die je in jouw duurzame tuin wenst. 

Bij het streven naar onderhoudsvriendelijke rozen zoeken veredelaars ook naar rozen die op eigen wortel 
goed groeien en bloeien. Hieronder vind je een kort verslag van de Cultuurgroep van rozen en 
rozenonderstammen van Nederland. Ze bezochten de rozentuin van Boskoop, die we in juli 2014 bezocht 
hebben, en de boomkwekerij Boot & Dart, die meerdere mooie rozen op de markt gebracht hebben. 

Tot slot wandelen we even door enkele rozentuinen in Australië en beschrijven we de rozenwedstrijd die 
plaatsvond tijdens de 19de Conventie van de World Federation of Rose Societies, een wedstrijd die bij ons 
geen gelijke vindt. 

Jos 
 

 
Voordracht van 13 november 2022 door Marc Vermeulen over  
De rozenweide, een natuurlijke toepassing van rozen in de tuin 
 
Rozen zijn reeds lang in cultuur en werden klassiek toegepast in geometrische vakken. In de 19° eeuw was 
het een verzamelobject waarmee men met de nieuwste kruisingen en introducties kon uitpakken. De 
inhoud van dit boek gaat niet over de klassieke rozentuin, maar gaat  over  nieuwe perspectieven voor 
het gebruik van rozen  in een natuurlijke  toepassing. De kleurrijke rozen worden gecombineerd met 
doorlevende grassen en vaste planten, waardoor  ze beter worden opgenomen in de gehele 
plantencombinatie. Grassen hebben het voordeel dat de tuin na de bloei van de rozen niet stilvalt maar 
juist levendig wordt door de wuivende grashalmen in de wind. De bloei van de grassen valt niet altijd 
samen met de bloei van de rozen. In bepaalde toepassingen zullen de gekleurde grassprieten een kleur-
symbiose vormen met de kleur van de bloeiende rozen. De vroegbloeiende grassen zoals de Stipa’s 
kunnen juist een mistig transparant effect geven in combinatie met de rozenheesters.   Sommige rozen 
remonteren  en maken een tweede bescheiden bloei; andere  rozenstruiken vormen na de bloei mooie 
bottels die de tuin in het najaar laten opleven. Miniatuurrozen kunnen in vlekkerige groepen opgenomen 
worden tussen Deschampsia, Helictotrichon en Festuca mairei. Sommige rozenstruiken hebben een mooi 
blad, zoals de Rosa rubrifolia, of hebben een mooie herfstverkleuring. Een ander uitdagingspunt zijn de 
vele kleurcombinaties die je met rozen, grassen en vaste planten kunt maken. Een nieuwe uitdaging! 
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De titel van het boek gaat over de rozenweide, maar zoals ook in de schilderkust is een basiskennis van 
zijn  klassiekers  belangrijk. Vanuit de klassieke rozentuin wordt er doorgeschakeld naar inzichten in het 
gebruik van rozenheesters in een natuurlijk samenspel. De inspiratie naar vormgeving wordt ons spontaan 
aangereikt wanneer we wandelen in de natuur. De observatie van de natuur leert ons hoe we die 
natuurlijke spontaniteit van een goede vormgeving in combinatie met planten  kunnen overbrengen naar 
onze tuin. Rozen hebben dominante kleurvlakken waardoor onze keuze veeleer zal gaan naar 
enkelvoudige kleinbloemige rozen met een ijle bloeiwijze, die dan ook nog eens een meerwaarde hebben 
voor onze rondvliegende medebewoners van onze planeet.  Spontaan denken we aan de 
moschatahybriden die aan deze criteria voldoen. Om het doorbloeiend karakter van de rozenweide te 
verbeteren  zullen moderne doorbloeiende rozen niet mogen ontbreken. Werk dit alles af met een aantal 
goed geurende oude rozelaars en het geheel krijgt een romantisch tintje.  

In het boek is er van de gebruikte rozen, grassen en vaste planten  een pasfoto voorzien met een korte 
bijhorende uitleg onder de vorm van symbolen. Bij de bespreking van de kleurcombinaties tussen rozen, 
grassen en vaste planten komen die pasfotootjes terug, waardoor je gemakkelijker een keuze kunt maken 
in uw zoektocht naar de juiste planten en kleurcombinaties.  

Marc Vermeulen begeleidt je via dit boek in de zoektocht naar mooie combinaties met rozen, de ideale 
plant in tijden van een veranderend klimaat, want rozen kunnen immers goed tegen de droogte.  

Tekst en foto’s: Marc Vermeulen 

 Titel: De rozenweide, een natuurlijke toepassing van rozen in 
de tuin 
 Tekst: Marc Vermeulen 
 Fotografie: Marc Vermeulen-Lens Roses-Dirk Chevalier 
 Uitgeverij:  D/2022/Marc Vermeulen, uitgever 
 ISBN-nummer: 9789464594294 
 Het boek is te online en bij de standaard boekhandel te 
verkrijgen en kost 32 €.  

 
 
ADR-rozen 2022 

Vijf nieuwe rozen ontvingen het ADR-kenmerk 

De Algemeine Deutscher Rosenprüfung of kort de ADR-keuring heeft de hoogste standaard voor de 
kwaliteit van tuinrozen.  Variëteiten die het ADR-kwaliteitskenmerk verwerven, hebben gedurende een 
periode van drie jaar hun decoratieve waarde, gezondheid en sterkte bewezen in twaalf keuringstuinen 
die regelmatig over heel Duitsland verspreid staan. Omdat tijdens de testperiode geen fungiciden mogen 
gebruikt worden, hebben deze rozen vooral een grote weerstand tegen bladziekten zoals witziekte, roest 
en zwarte vlekken. Dit is heel belangrijk omdat fungiciden voor de gewone tuinliefhebber nauwelijks 
beschikbaar zijn. 

De leden van de ADR-werkgroep kwamen eind september in Stuttgart-Hohenheim samen voor intensieve 
besprekingen. Ze bespraken het effect van de huidige gebeurtenissen in de wereld op de rozenmarkt en 
het belang van netwerken en publiciteit op de verkoop. Op de website (www.adr-rose.de) zal een nieuwe 
rubriek het  “Rose ABC” verschijnen, waarin leden van de werkgroep tijdens de komende jaren hun kennis 
over rozen zullen delen. In de eerste bijdrage beschrijft Klaus Körber het nut van tuinrozen om 
biodiversiteit te promoten.  
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Het hoofddoel van de bijeenkomst was natuurlijk de toekenning van het ADR-kenmerk voor het jaar 2022. 
Gedurende drie jaar werden 36 nieuwe variëteiten van de rozenveredelaars Austin, Delbard, Dräger, 
König, Kordes, Meilland, NIRP, Noack, Poulsen, Schultheis and Tantau getest op gebied van gezondheid 
en tuinwaarde. Uiteindelijk konden vijf variëteiten de onafhankelijke keurders overtuigen van hun 
schoonheid, sterkte en gezondheid: 'Die Roten Teufel', 'Dornburger Schlossrose' en 'Lavender Siluetta®' 
zijn reeds beschikbaar en  'Little Drummer®' zal vanaf 2024 te koop zijn. De vijfde variëteit is zo nieuw dat 
ze nog geen naam heeft en volgens de regels van de ADR zal de beschrijving ervan later verschijnen zodra 
ze een handelsnaam heeft. 

Het ADR-team (foto: Bund deutscher Baumschulen (BdB)) 

Planten met diepgaande wortels zijn “climate change winners” en rozen wortelen diep. De nieuwe ADR-
variëteiten hebben bewezen dat ze uitblinken in wisselende weersomstandigheden. Ze stonden ‘goed hun 
man’ in een typsiche Duitse zomer zoals in 2021 en presteerden zeer goed onder de extreme hitte en 
droogte van 2022. 

De ADR-keuring begon in 1948. Bijgevolg bereikt deze keuring volgend jaar een belangijke mijlpaal: 75 
jaar ADR. Sinds het begin hebben de keurders meer dan 1600 nieuwe rozen gekeurd en in totaal aan 431 
variëteiten het gegeerde kwaliteitskenmerk toegekend. Om die verjaardag te vieren zal de toekenning 
van de ADR-rozen tijdens de BUGA Mannheim gebeuren op 27 september 2023, voor de eerste keer voor 
een ruim publiek. 

Originele tekst: Dr. Daniela Christ, Bundessortenamt, vertaling Jos Rogiers 

Beschrijving van de ADR-rozen 2022   

‘Die Roten Teufel‘  van het bedrijf Draeger is 
een kleine heesterroos met rode halfdubbele 
bloemen  die niet geuren.  De dichtgroeiende 
struik, waarvan de bladeren glanzend 
donkergroen zijn,  wordt een halve meter hoog 
en ongeveer 70 cm breed. De tweede bloei is 
ook uitbundig.  Deze roos kan eventueel 
gebruikt worden als randbeplanting voor een 
plantenbed. (foto: Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein (LKSH)) 
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‘Dornburger Schlossrose‘ is een theehybride 
van Rosen Tantau  die 1,2 meter hoog en een 
meter breed kan worden. De gevulde roze 
bloemen zijn in het centrum oranje-geel en 
geuren licht. De brede bladeren zijn glanzend 
middengroen. De struiken zijn getooid met 
aantrekkelijke bottels tijdens de herfst. 

(foto: Dr. Daniela Christ)  

 

 

 

‘Lavender Siluetta®‘   van Kordes Rosen  is 
een regelmatig bloeiende lagere liaanroos die 
tot twee meter hoog en een anderhalve 
meter breed kan groeien.  Uit de 
magentaknoppen komen halfgevulde roze 
bloemen met lichtblauwe waas te voorschijn. 
Ze staan in dichte trossen en worden witter 
bij het verouderen.  Ze hebben een licht geur. 
Deze klimmer heeft mooie bottels in de 
winter.  Deze roos gan ook gebruikt worden 
voor hagen. (foto: Dr. Daniela Christ)  

 

 

‘Little Drummer®’  van Noack Rosen zal op de 
markt komen in 2024 . Het is een  floribunda 
heesterroos die tot 1,3 m hoog en bijna even 
breed kan worden. De licht geurende 
dubbele bloemen zijn oranje-rood en 
evolueren naar rose. De struik heeft een heel 
sterke tweede bloei.  De bladeren zijn 
glanzend middengroen en blijven gezond tot 
laat in de herfst. 

(foto: Noack Rosen)  
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Bericht van de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen 
Persbericht van 19 september 2022. 
Leden Cultuurgroep Rozen brengen bezoek aan Boskoop 

Vrijdagmiddag 16 september jl. was de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen onder 
Anthos-secretariaat te gast bij Boot & Dart Boomkwekerijen op de locatie in Boskoop. Daar kregen de 
24 aanwezigen inzicht in het veredelings- en selectieprogramma van heesterrozen op eigen wortel. Op 
de middag kwam ook de voortgang van de promotieactiviteiten aan de orde. Tevens bezocht de 
Cultuurgroep het rosarium. 

Startpunt van de ledenbijeenkomst was het rosarium Boskoop, waar Simon de Jong een toelichting gaf. 
Simon de Jong is voorzitter van de Stichting tot Behoud van Rosarium Boskoop. Toen dit in 1933 
aangelegde rosarium enkele  jaren geleden dreigde te verdwijnen, is de stichting nieuw leven ingeblazen. 
Door verschillende partijen te betrekken, waaronder de gemeente en de Cultuurgroep, is het rosarium 
behouden. Het is één van de locaties waar keuringen voor Excellence Roses plaatsvinden.  

Uniek 

Bij Boot & Dart Boomkwekerijen gaven selecteur en 
sortimentsdeskundige Ronald Houtman en veredelaars 
Margareth Hop en Kees Jan Kraan een rondleiding over 
de proefvelden, de kraamkamers van de heesterrozen 
op eigen wortel. Ze vertelden dat Boot & Dart bij de 
veredeling met De Ruiter Innovations samenwerkt, waar 
de kruisingen plaatsvinden. De veredeling van rozen 
startte in de jaren ’90 en maakt nu zo’n 60 % van het 
totale veredelingsprogramma uit. Houtman vertelde dat 
het unieke hieraan is dat de veredeling van rozen 
volledig op de openbare groenmarkt is gericht. “Sterk en 
gezond is het eerste selectiecriterium, dan pas de 
sierwaarde. Ook mogen de rozen niet te hoog worden en 
moeten ze goed bodembedekkend zijn”, aldus Houtman. 
Na kruisen volgen verschillende selectiestappen. Voor 
introductie van een nieuw ras is minimaal tussen de 7 en 
10 jaar tijd nodig. Per jaar volgt gemiddeld één 
introductie uit de oorspronkelijk 1.500 tot 2.000 
zaailingen. Kraan: “Het is het mooiste werk dat er is. Elke 
keer is het weer spannend wat er uit een kruising komt 
en hoe deze zich verder ontwikkelt.”  

Roses4Gardens  

Anne Verdoes van iBulb gaf op de middag een toelichting op de promotieactiviteiten van Roses4Gardens, 
dat het derde jaar in is gegaan. Het doel van de activiteiten is de toepassing en verkoop van buitenrozen 
in binnen- en buitenland jaarrond stimuleren. Anne vertelde dat de website Roses4Gardens, die in vier 
taalversies beschikbaar is, continu op basis van zoekwoordenonderzoek wordt geoptimaliseerd. Het 
aantal bezoekers blijft stijgen. De persberichten zijn door websites, kranten en (vak)tijdschriften 
opgepakt, wat veel free publicity opleverde. Ook zijn afgelopen seizoen weer nieuwe rozenbeelden aan 
de beeldbank toegevoegd, waaronder ‘stap voor stap rozen planten’. De sociale media, Facebook en 
Pinterest, worden voortgezet. 

Bezoek aan boomkwekerij Boot & Dart 



NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN  

Nieuwsbrief 22.6 november-december 2022 

7 
 

De Cultuurgroep Rozen en Rozenonderstammen is een zelfstandige Vereniging. Het secretariaat is begin 
2016 bij Royal Anthos ondergebracht. Geïnteresseerden in deelname aan de Cultuurgroep of Promotie 
Rozen kunnen een mail sturen aan vangent@anthos.org voor meer informatie. 

 

Rozen in Australië – de Conventie van de World Federation of Rose Societies 

Wat me vooral opviel over de rozen in Australië is dat de struiken én de bloemen veel groter zijn dan in 
België. Het milde klimaat, het vriest er nauwelijks, en de vruchtbare aarde in de streek die we bezochten 
zijn hier zeker niet vreemd aan. We zien er vooral theehybriden en floribunda’s.  Blijkbaar vallen juist deze 
rozen heel goed in de smaak van Australiërs.  Zelfs in de botanische tuinen zag ik nauwelijks wilde rozen 
en multiflora’s met kleine bloemen of moschatahybriden. In de grootste rosariums wordt als meststof 
Sudden Impact for Roses gebruikt. Die ‘Sudden’ moet met een korreltje zout genomen worden omdat dit 
product hoofdzakelijk traagwerkende voeding op basis van biologische componenten bevat, en 
vergelijkbaar is met MIX2 van DCM. Slechts een deel van de rozen die we in de tuinen gezien hebben, is 
verkrijgbaar in België. Veel Australische bedrijven voeren niet uit naar het buitenland. Een beperkt gamma 
rozen van Europese en Amerikaanse bedrijven is er te vinden, omwille van de heel strenge 
invoervoorwaarden. Het enthout moet in quarantaine. Ook de  onderstammen  waarop de eerste 
oculaties gebeuren staan in quarantaine. Pas als de nieuwe roos volwassen en ziektevrij is mag ze in tuinen 
komen. 

Rozentuinen. 

In Sydney bezochten we onder meer de botanische 
tuin waarin zich ook een kleine rozentuin bevond. De 
grote perken zijn omringd door een lage buxushaag. 
Tijdens de zomer kan het heel erg warm worden en 
regent het nauwelijks. Daarom  wordt de bodem 
bedekt met een laag gekapt stro of gras. Na een jaar 
is dit grotendeels gecomposteerd en wordt het in de 
bodem ondergewerkt. Bodembedekking bevordert 
het bodemleven en houdt de bodem goed 
doorlaatbaar. 

Adelaide ligt op 1 400 km van Sydney.  In de 
Internationale Rozentuin van Adelaide  staan meer 
dan 2 700 rozen van 350 cultivars. Hier zie je ook 
rozen van Kordes, Tantau, Austin en Warner. Daar 
ligt ook de Nationale keuringstuin waar we 
deelnamen aan de eindkeuring.  De Gouden Medaille 
ging naar ‘White Knock Out’ van William Radler. 
‘Impala’ en ‘Pink Forest Rose’ van Kordes behaalden 
er een zilveren medaille. Martin Vissers behaalde een 
bronzen medaile met de sterk geurende en goed 
gevulde roomwitte floribunda ‘Jolandia’ (VISILOST). 
Voor de rozen ‘Persian Sun’ (VISPERSUN) en 
VISDOCBLUE werd Martin een certificaat van 
verdienste toegekend. Het kruisingswerk van Martin 

Een rozenperk in de botanische tuin van Sydney 

De internationale rozentuin van Adelaide 
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krijgt dus ook ‘down under’, zoals Australië hier wel eens genoemd wordt,  heel veel waardering. Proficiat, 
Martin.  

In de omgeving van Melbourne liggen drie belangrijke 
rozentuinen. De grootste en de mooiste is Victoria 
State Rose Garden in Werribee, aangelegd in de vorm 
van een Tudor roos. Langs de omheining van het park 
staan een groot aantal erfgoedrozen zoals 
‘Crépuscule’, ‘Scharlachglut’, Rosa Chinensis 
Viridiflora,  … De vijf petalen van de Tudor roos zijn 
ingevuld met theehybriden en grandiflora en op de 
randen en langs de paden staan klimrozen en rozen 
op stam. In de Mornington Botanical Rose Garden, 
ook gekend als MBRG, op de landtong ten zuiden van 
Melbourne,  staan meer dan 4 000 rozenstruiken in 
meer dan 80 bedden elk met een groot aantal 
theehybriden of floribunda. We zien er rozen van 
Australische en Nieuw-Zeelandse veredelaars, maar 
ook heel veel van bedrijven uit het noordelijk 
halfrond. De Morwell Centennial Rose Garden bestaat 
uit haast evenveel rozenbedden die aan beide zijden 
van een heel drukke verkeerweg liggen. Dit levert een 
schitterend beeld voor de voorbijrijdende 
automobilisten maar is gevaarlijk voor de in gedachten 
verzonken bewonderaars van de rozen. We verbleven 
ook een kleine week op het eiland Tasmanië en waren 
sterk onder de indruk van de prachtige natuur, maar 
ook van de historische rozentuin van Woolmers Estate, 
de rozen in de Royal Botanical Gardens en de Rose 
Garden van de Univerisiteit van Tasmanië. 

 

 De Mornington Botanical Rose Garden in Victoria 

Victoria State Rose Garden 

De ‘rock rose garden’ in Morwell Centennial Rose Garden 
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Rozenwedstrijden 

Dat de Australiërs voorkeur hebben voor grootbloemige rozen, komt 
misschien door de traditie om rozenshows te organiseren. Daar 
worden rozen of rozenboeketten getoond, waaraan wedstrijden 
verbonden zijn  voor de mooiste roos op een stengel, meerdere 
rozen op een stengel, een vaas met rozen, voor een bloemstuk met 
rozen… het aantal mogelijkheden om met rozen te pronken is groot.  
Sommige rozenliefhebbers hebben speciaal een kleine rozentuin om 
aan zulke wedstrijden deel te kunnen nemen. Ze reizen hiervoor 
honderden kilometers. Ze werken passioneel aan hun persoonlijk 
bloemstukje waarvan de bloemblaadjes soms gepoetst worden met 
een fijn penseeltje. Ter gelegenheid van de conventie werd zo een 
wedstrijd gehouden. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de rozenshows worden rozen uit eigen tuin voorgesteld. Dit kan in verschillende 
categoriën: een enkele roos op een stengel, meerdere rozen op een stengel, rozen in vaas, 
bloemstukken …. 
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Onderscheiden tijdens de conventie 

Tijdens de conventie krijgen we de 
gelegenheid om beter kennis te maken met 
de rozencultuur van het organiserende land 
en de omgeving, in dit geval Australië en 
Nieuw-Zeeland, maar ook van de nieuwe 
tendenzen in de rozenteelt in de wereld. 
Ook worden onderscheidingen toegekend. 
Zo werd de roos ‘Heidetraum’, in de rest van 
de wereld gekend als ‘Flower Carpet® Pink’, 
van Werner Noack opgenomen in de Rose 
Hall of Fame. 

 

 ‘Comte de Chambord’ of  ‘Madame Boll’ is nu één van de 
rozen in de Rose Hall of Fame - Old Roses. Ze worden door 
veel rozenkenners als identiek beschouwd, alhoewel 
enkelen, waaronder André Ève, er anders over denken.  

Mireille Steil beschreef in vorige nieuwsbrief de rozentuin 
van Chateau Munsbach. Ze verkreeg tijdens de conventie 

de ‘Award of Garden Excellence’.  Tijdens deze conventie werd Diane vom Berg van Australië benoemd 
tot president. Zij zal tot de conventie van 2025 in Japan de World Federation of Rose Societies leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Heidetraum’ van Werner Noack leidde tot een omwenteling 
in de rozenteelt. Ze verdient haar plek in de Rose Hall of Fame 
van de World Federation of Rose Societies. 

‘Comte de Chambord’ 

Mireille Steil toont het certificaat van de 
‘Award of Garden Excellence’ 

Henrianne de Briey, oud voorzitter, en Diane vom 
Berg, de nieuwe voorzitter van de WFRS 
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Poesie  (met rechts een vrije vertaling) 

 

Toute ma jeunesse j’ai voulu dire: “Je sais.” 

Seulement plus je cherchais, moins je savais. 

Il y a 60 coups qui vont sonner à l’horloge. 

Je suis encore à ma fenêtre. 

Je regardais et je m’interroge. 

 

Maintenant je sais, je sais qu’ on ne sait jamais. 

La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses. 

On ne sait jamais le bruit, ni la couleur des 
choses. 

C’est tout que c’ que je sais! 

Mais ça, je le sais …. 

Heel mijn jeugd wou ik zeggen: “Ik weet.” 

Alleen hoe meer ik zocht, hoe minder ik wist. 

Nu heeft de klok zestig keer geslagen. 

Ik sta nog steeds voor mijn raam. 

Ik kijk en ik zoek in mezelf. 

 

“Nu weet ik het. Ik weet dat ik het nooit zal 
weten”. 

Het leven, de liefde, geld, vrienden, de rozen. 

Je zult nooit iets weten van de klank en de kleur 
van de dingen. 

Dat is alles wat ik weet. 

Maar dat weet ik dan ook zeker…. 

 

Uit een songtekst van Jean Gabin, danser en acteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rosa Chinensis ‘Mutabilis’ langs een parking in de buurt van Melbourne 
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De 15de Internationale Conferentie van 
Erfgoedrozen van de World Federation of Rose 
Societies vindt in 2023 plaats in Brussel.  
Ze biedt een unieke kans om liefhebbers van 
historische rozen uit heel te wereld te 
ontmoeten. Naast voordrachten worden 
bezoeken aan bijzondere tuinen in België 
geprogrammeerd. Ze wordt mede 
georganiseerd door Rosa Belgica, onze 
nationale rozenvereniging. Meer informatie en 
de mogelijkheid om  in te schrijven vind je op: 
 
https://www.rosabelgica2023.com/ 
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Werkten mee aan deze nieuwsbrief Berna, Marc Vermeulen en Jos. 
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‘Crépuscule’ op stam 


