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Beste rozenvrienden,
De voorbije maanden waren gekenmerkt door een historische droogte. Maar de rozen hebben dit
doorstaan. Alhoewel, in mijn tuin merk ik dat de planten minder groot zijn dan vorige jaren en dat de in
de lente geplante rozen zwak bloeien. De klimrozen en de oude rozen vormen een uitzondering. Aan
bloemen was er geen tekort. Volgens mij heeft het de voorbije maanden in het Leuvense het minst
geregend. Water is echt nodig voor een goede groei en bloei van de rozen, want via dit water komen de
voedingsstoffen om twijgen, blad en bloem op te bouwen, op de juiste plaats terecht.
Door de aanwezigheid van het COVID-19 virus hebben we de voorbije maanden onze wijze van omgaan
met anderen drastisch moeten veranderen. We hunkeren naar meer contact. Toch moeten we heel
voorzichtig blijven zolang we niet gevaccineerd zijn. We leven best in kleine bubbels. Met Rozenvrienden
zullen we onze activiteiten zeker hernemen en zoeken naar manieren om dit heel veilig te doen. We
blijven voorzichtig maar willen ook leven. Pierre de Ronsard (Frans dichter 1524 – 1585) verwoordde het
reeds in 1578 in Sonnets pour Helène:
Leef nu, geloof me, wacht niet tot morgen,
Pluk vandaag nog de rozen van het leven.
Parken en rozentuinen in België en de buurlanden kunnen we in kleine groepjes bezoeken ook al is het
toppunt van bloemrijkheid voorlopig voorbij. Een bezoek aan een rozenkweker, rozenhandelaar,
tuincentrum of bij een tuinvriend kan ik zeker aanbevelen.
In deze nieuwsbrief lees je meer over de keuringen van de SNHF, ROTY en andere. Voor wie hem nog niet
kent: Gust introduceert Gergely Mark. Ook kan je meer vernemen over rozenparels en de rozenkrans.
Jos

GRAND PRIX DE LA ROSE 12 ième édition van de
Société Nationale Horticole de France
De proclamatie van de resultaten van deze 12e editie is door de COVID-19 lockdown verplaatst naar 24
september in Bagatelle.
De nationale jury heeft zich midden maart virtueel beraad over de notities van de lokale jury's van L' Haÿles Roses (bij Parijs), Nancy, Rennes, Annecy, Bordeaux, Montpellier en Marseille. Vier keer per jaar en
gedurende 2 of 3 jaar, afhankelijk van de categorie, keuren, per tuin, een 10-tal lokale keurders de rozen
en kennen ze iedere roos punten tussen 1 en 10 toe volgens de verschillende te keuren criteria. Hierbij
baseren zij zich tevens op de dagelijkse observaties van de plaatselijke tuiniers. Voo r het uiteindelijk
resultaat wordt het gemiddelde gemaakt van de punten van de verschillende criteria.
En nu de resultaten:
GRAND PRIX toutes catégories (Grote prijs alle categorieën):
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BUISSON À FLEURS GROUPÉES (floribunda's)
LANDLUST® 'Kortuberlou' van KORDES
Het is een heel sterke roos, rijkbloeiend, met een
dicht blinkend gebladerte en intens gekleurde
bloemen, beginnend in geel en evoluerend naar
zacht roze, die veel charme hebben. Ze is zeer
ziekteresistent en is herbloeiend.

De eerste prijzen per categorie zijn:
BUISSON À GRANDES FLEURS (grootbloemigen):
HENRYANE DE CHAPONAY 'Ora 351' van Roseraie ORARD
Deze compacte roos, rijkbloeiend en zeer ziekteresistent draagt heel
grote tweekleurige bloemen met een nooit geëvenaarde helderheid.
Het flamboyante geel en oranje wordt nog versterkt door een mooi
donkergroen gebladerte.
BUISSON À FLEURS GROUPÉES (floribunda's):
ELEGANCE® Française 'Meithatie' van MEILLAND
Deze roos presenteert ons een elegante bloem met een magnifieke
magentaroze kleur. Ze verenigt ten goede de schoonheid van de
traditionele roos met haar ziekteresistentie. Haar bloei is genereus over
het ganse seizoen en haar gebladerte is donker en mat. De bloem
verspreidt een sterk parfum van damascener rozen met een fantastisch
zachtzoete geur met fruitige geur van kersen.
PAYSAGE (landschapsrozen):
TRALIKETCH van Christophe TRAVERS (pépinières de la Saulaie)
Deze zeer charmante roos vormt een homogene struik met een hoge
densiteit van kleine rode bloemetjes met een licht(-geel) hartje en is
zeer ziekteresistent.
PRIX DU PARFUM (geurprijs):
HENRI DELBARD® 'Delclaudibi' van Georges DELBARD
Deze roos heeft de charme van een oude roos met haar talrijke
bloemblaadjes, haar kleuren van oranje, ondersteund door geel en roze,
die een zonsondergang evoqueren.
Ze stuurt een sterk parfum uit, met complexe citrusgeuren, gevolgd
door rozen en mango, en uiteindelijk met noten van verse bladeren en
vers gras. De roos is sterk en ziekteresistent.
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PRIX COUP DE COEUR DU JURY (lievelingsroos van de jury):
LA REINE DE LA NUIT® 'Delstrilum' van Georges Delbard
Deze roos is vol van charme met subtiele roze en gepanacheerde rode
kleuren, donker en licht gemarmerd. En elke tak vertoont tot meer dan
10 bloemen. Ze is heel bloeirijk en sterk ziekteresistent.

Bron: Sociéte Nationale d'Horticulture de France
Roger W.

Keuringen, snelberichten
Goldene Rose von Baden-Baden 2020: Op 16 juni 2020 is
bij de '68e Internationale Rosenneuheitenwettbewerb' de
klimroos ‘Perennial Red Domino’ van Tantau, waar we
vorig jaar op bezoek zijn geweest tijdens onze meerdaagse
rozenreis, met grote voorsprong verkozen tot 'Goldene
Rose von Baden-Baden 2020'. De sterke groeier heeft heel
gezond loof, bloeit uitbundig en heeft subtiel geurende
bloemen die goed bezocht worden door bijen.

De veredelaar, Jens Krüger, en ‘Perennial Red Domino’

In Nyon (Zwitserland) startte een paar jaar geleden een totaal nieuwe rozenkeuring. Dit jaar werden de
eerste resultaten bekendgemaakt. De miniatuurroos van de Firma Kordes verdiende de Gouden Roos met
‘Sternenhimmel’. ‘Fedolca’ van Matilde Ferrer (Spanje) won de prijs voor de roos met de beste geur, la
Coupe de Parfum. Wonnen een gouden medaille: ‘Abbaye de Beaulieu’ (Rateau/Eve), ‘Madeleine Delbrêl’
(Orard), ‘Xenia’ (Kordes), ‘The Matador’ (Eskelund, Roses Forever), ‘Oscar Peterson’ (Dyck/Vineland
Research and Innovation Center, Canada), ‘Chinook Sunrise’ (Conev&Sandhu/Vineland Research and
Innovation Center, Canada), ‘Taranis’ en ‘Un Grand Salut’ (Martin Vissers) en ‘Zepeti’ (Meilland).
In Bagatelle verkreeg ‘Un Grand Salut’ de eerste prijs.
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40 jaar geleden begon ROTY
De Britse wedstrijd voor nieuwe rozen Rose of the Year (ROTY) startte in 1980 en bestaat dit jaar dus 40
jaar. De eerste twintig jaar verliep de keuring over een jaar, maar twintig jaar gelden werd ze uitgebreid
tot een keuring over twee jaar. De leiding ligt bij de Britse vereniging voor rozenveredelaars (BARB). In
totaal werden 37 rozen met deze titel bekroond. Na de twee jaar durende keuring, wordt nog twee jaar
gewacht met de bekendmaking van het resultaat zodat er voldoende rozen van de winnende variëteit
beschikbaar zijn voor verkoop. De kandidaten voor ROTY 2025 worden dus deze herfst aangeplant. De
bekendmaking gebeurt tijdens de RHS Hampton Court Palace Garden Festival. De winnaars worden
beschreven op de website https://www.rosesuk.com/rose-of-the-year . Bij de keuze van rozen loont het
dus zeker de moeite om even deze site te bekijken.
‘Sweet Honey®’ (‘KORmecaso’, Kordes Rosen 2004) werd
vorig jaar uitgeroepen tot Rose of the Year 2020. Het is
een trosroos met honinggele bloemen die in kleine
trossen boven de glanzend groene bladeren uitsteken.
Alhoewel de kleur van de bloemen door Kordes
beschreven wordt als honinggeel, varieert deze van
abrikoos- tot roomkleurig. De bloemen geuren licht en
zoet en hebben een diameter van ongeveer 8 cm. De
dichte struik wordt een meter hoog. ‘Sweet Honey®‘
verkreeg in 2015 het ADR-kenmerk en won, onder meer,
zilveren medailles in Kortrijk (2014) en Den Haag (2019).
‘Sweet Honey’ (foto:Kordes)

Winnaars van 2019 tot 2015 (voor meer details verwijzen we naar een van de vorige nieuwsbrieven):
•

•

•

•

(2019) De klimroos ‘Starlight Symphony’ (‘HARwisdom’, Harkness 2018) heeft witte halfgevulde
bloemen waartegen de zalmroze meeldraden
mooi afsteken. Ze geuren matig.
(2018) ‘Lovestruck’ (‘DICommatac’, Colin Dickson
2012) is een trosroos met helderrode gevulde
bloemen die heel licht geuren. De struik wordt
een meter hoog en breed.
(2017) De klimroos ‘Scent from Heaven’
(‘CHEwbabaluv’, Christopher Warner 2012), hier
in België ‘Barbara Ann’ genoemd, heeft sterk
geurende bloemen in variërende tinten van
oranje. Ze kan ruim 3 m hoog worden.
(2016) ‘Sunny Sky’ (‘KORaruli’, Tim Hermann
‘Scent from Heaven’
Kordes 1999) is een theehybride die 1,2 m hoog
en half zo breed kan worden. De goed gevulde bloemen zijn geel met een donkerder centrum en
hebben een matige fruitige geur van perzik, abrikoos en citroen.
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•

(2015) ‘For Your Eyes Only’ (CHEweyesup, Christopher Warner 2014) is een persicahybride die
een meter hoog en breed kan worden. De enkelvoudige bloemen zijn zalmroze en verouderen
naar een licht lavendel. De bloemen hebben een bruinrood oog. Ze geuren lichtjes.
Jos

Mark Gergely: Hongaarse rozenkweker.
Nadat Mark Gergely in 1950 het diploma agrarische wetenschappen aan de Universiteit van Budapest
behaalde, ging hij werken in het Agrarisch Wetenschappelijk Instituut, eveneens in Budapest. Tot 1981
was hij verantwoordelijk voor het thema “Rozen”. Tegelijkertijd met zijn veredelingsactiviteiten bracht hij
een van de grootste rozenverzamelingen in die tijd met 2700 rozensoorten samen.
In 1981 ging hij met pensioen. Nu had hij tijd om op zijn eigen stuk grond in “De tuin der Hongaarse rozen”
in de nabijheid van Budapest zijn werk verder te zetten. Gedurende jaren tot zijn ziekte werkten zijn vrouw
en zijn schoonzuster hieraan mee.
Voor enkele van zijn eigen rozen kreeg hij internationale erkenning. Zijn theehybride ´Budatétény´ kreeg
op de Internationale Gartenbau Austellung te Hamburg in 1963 een gouden medaille. Zijn bekendste roos
was ´Arpàd-hàzi Szent Erzsébet emléke´ bij ons beter gekend als ´Heilige Elisabeth´. Zij werd in de
categorie struik- en klimrozen in 2000 te Rome met een gouden medaille vereerd.
Tot de talrijke publicaties van Mark Gergely behoren het standaard werk “Die Rose”, uitgegeven te Berlijn
in 1962, alsook “Das Buch der Ungarischen Rosen”, verschenen in Budapest in 2004.
Meer dan 80 % van zijn rozen ontstonden op het veld. Opmerkelijk is het aandeel van de soorten met een
hoge vorstbestendigheid. Wegens de extreme weer- en klimaatomstandigheden in Hongarije zijn Marks
rozen zeer robuust en zeer geschikt voor parken. Lange bloeiperiode, kleurenspel der bloemblaadjes,
zichtbare pollen, dikwijls vergezeld van een aangename geur zijn eigenschappen van zijn rozen. Een
uitstekend voorbeeld hiervan is de roos ´Heilige Elisabeth´. Deze verdienstelijke roos heeft zich snel over
de hele wereld verspreid.
Zijn werkzaamheid werd met een reeks van hoge staats- en professionele prijzen vereerd. De grootste
erkenning voor zijn levenswerk is het groeiende aantal Marks rozentuinen. Ooit heeft hij zijn levensdoel
als volgt geformuleerd:
“Ik mocht de wereld mooier maken. Tot vreugde van de mensen.” Onze hoop en ons streven is het
behouden van zijn levenswerk door ons uiterste best te doen. Omdat hij geen opvolger had, werd in 2012
een groot deel van zijn soorten in Hongarije zekerheidshalve op andere standplaatsen gezet. Ook in
Duitsland namen de inspanningen voor het behoud van Marks rozen toe. De 27 ste oktober 2012, ter
gelegenheid van de 82ste verjaardag van Mark Gergely, kon door de onbaatzuchtige inzet van filmteams
een Mark-Documentaire film gemaakt worden. De intussen met een gouden medaille toegekende film
kreeg de titel: “Der Rosenmann “.
We zullen deze rozenmens en onvermoeibare, bescheiden en trouwe vriend in ons hart bewaren, Mark
Gergely-rozenmens (1923-2012).
In november 2012 heeft onze hooggewaardeerde, lieve vriend Mark Gergely ons verlaten. Zijn heel leven
was de beoordeling en het kweken van rozen zijn levenswerk. In 5 decennia ontwikkelde hij meer dan 800
rozensoorten. Hij was een persoonlijkheid met ontembare wil, ijzeren uithoudingsvermogen, een
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doorzetter, met een grote vakkennis alsook veelzijdige historische en literaire interesse met daarbij een
indrukwekkende humor. Het levenswerk is een voorzetting van de Hongaarse kwekerstraditie met namen
als Mihaly M. Horvath, Rudolf Geschwind en Bruder Mühle.
(Bron : Duitstalige tekst van Eva Kigyossy-Schmidt)

Mark Gergely

Zijn mooi boek in het bezit van Gust

Kroniek van de redding van het Márk-erfgoed 2004-2020
Voor de ontvangst van 800 Hongaarse rozensoorten.
2004: Eerste ontmoeting tussen Eva Kigyóssy-Schmidt en Gergely Márk en zijn rozen. Die was het begin
van een steeds diepere vriendschap. Eva documenteert regelmatig het veredelingswerk van Gergely
Márk. Ze maakt de Márk-rozen bekend met publicaties en verwierf tal van schenkingen. De roos ‘Heilige
Elisabeth’, die al eerder vereerd is met een gouden medaille, wordt steeds meer gewaardeerd, niet
alleen in Europa, maar ook in Japan, Canada en de VS.
2012: Na het overlijden van Gergely Márk (november 2012) dreigt zijn rozenerfenis uit te sterven door
het ontbreken van een opvolger. Eva Kigyóssy-Schmidt neemt de beveiliging van het Márk-erfgoed op
een nieuwe locatie over.
2013: Oprichting van de "Márk Memorial Roesengarten" non-profit GmbH met de oprichters Eva
Kigyóssy-Schmidt en Margit Pócs. Maatschappelijke zetel: Acsád (Hongarije). De Márk-rozen beginnen te
groeien op een terrein van 1,5 hectare.
2015: Eind dit jaar was de verplaatsing naar de tuin van de Márk-rassen met zo'n twintigduizend
rozenstruiken voltooid. Een unieke honderd meter lange "rozenmuur" siert de showtuin, waar het
planten kan beginnen in een gunstig microklimaat.
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2018: Stichting Vrienden van Márk Rosen wordt opgericht.
2019: Door de aanhoudende en onvermoeibare inspanningen van mevrouw Margit Pócs is het ontwerp
van de showtuin voltooid. Alle bewaarde soorten rozen uit de voormalige kweektuin van Gergely Márk
konden vanaf hun tijdelijke locaties in de showtuin worden ondergebracht.
2020: De "Márk Memorial Roesengarten" dreigt te verdwijnen als gevolg van uitputting van de
financieringsbronnen. De kostbare rozenschat wordt bedreigd.

´De Heilige Elisabeth´ in de tuin met Marks rozen

Foto: Eva Kigyóssy-Schmidt

De 100 meter lange muur om de tuin van Mark’s rozen.

Na de dood van Mark Gergely in 2012 bleven zijn rozen onverzorgd. De erfenis van Mark werd met
uitsterven bedreigd. Om dit te voorkomen moest het rozenbestand van de kweektuin zo snel mogelijk
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naar een nieuwe locatie worden verplaatst. De
rozenexpert, mevrouw Margit Pócs, begint met Eva
samen te werken. Door jarenlange inspanningen konden
de twee de rozenverzameling in de kweektuin
veiligstellen in hun “Márk Memorial Rose Garden”. Daar
werd een opmerkelijke showtuin aangelegd die op vele
rozenliefhebbers wacht. Een aantal van Marks
rozensoorten is momenteel alleen te vinden in deze
Márk-collectie.
Op www.mark-rosen.de vind je een groot aantal foto’s
van Marks rozen.

Gust

Nieuw boek: Historische Rosen im Europa-Rosarium Sangerhausen
Het Europa-Rosarium in Sangerhausen herbergt de
grootste rozenverzameling ter wereld, waaronder
ongeveer 1.400 historische rozensoorten. Beide auteurs,
Hella Brumme en Eilike Vemmer, hebben tientallen jaren
gewerkt in dit rosarium en zo heel veel kennis verzameld
over oude rozen. In deze encyclopedie worden 349 rozen
uit de groep van oude rozen besproken: gallicarozen,
damascenerrozen, albarozen, centifolia- en mosrozen. Bij
elk ras vindt de lezer de juiste naam, informatie over de
plantvorm, de stekels, de bladeren, de bloem en de geur.
Elk aspect wordt, waar mogelijk, geïllustreerd met
uitstekende foto’s. In een apart hoofdstuk worden moeilijk
te klasseren rozen en gevonden rozen die eventueel
kunnen aanzien worden als historische rozen besproken.
Beide auteurs staken veel energie in het werk om de
correcte benaming van fout benoemde rozen te zoeken,
wat trouwens niet altijd gelukt is. In het boek staat ook
een lijst van fout benoemde niet identificeerbare rozen
van het Europa-Rosarium Sangerhausen. Om de
herkenning van oude rozen te vergemakkelijken hebben
Hella Brumme en Eilike Vemmer reeksen van foto’s met specifieke kenmerken van de verschillende
klassen gemaakt: de groeiwijze, de takken en twijgen, de stekels, het blad, de bloemknoppen en de
bloem en de stand en de vorm van de bottels. Het boek bevat ook een overzicht over de rozen door de
eeuwen heen. Hella en Eilike hebben met deze encyclopedie een heel verdienstelijk werk afgeleverd.
Jos
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Geurende kralen van rozenparels
In juni en juli bloeien de rozen uitbundig. Vooral geurende rozen trekken dan onze aandacht. Want wat
doen we als we een roos zien? Juist, testen of de rozen geuren. Rozengeur is één van de heerlijkste geuren.
Waarom geen parelsnoer maken met parels van rozenblaadjes? Als we dan de bloemblaadjes van heel
geurige rozen kiezen kunnen we lang genieten van de rozengeur. Eventueel kunnen we de parels
gebruiken in een potpourri. Hoe gaan we te werk?
Wat is er nodig? Natuurlijk blaadjes van geurende rozenbloemen, een halve emmer volst aat om een
vijftigtal parels van een halve centimeter diameter te maken. Als je roze bloemblaadjes mengt met rode
bekom je donkerroze pareltjes. Verder: een blender om de blaadjes te pureren, een beetje
citroenzuurpoeder, een handvol dunne nagels of tandenstokers en een plaatje piepschuim.
Werkwijze:
•

•

•

•

Vul de blender half met bloemblaadjes,
voeg een beetje water en een koffielepel
citroenzuur toe. Pureer. Voeg eventueel
een beetje water toe zodat het malen
vlotter verloopt. Je zou een vochtige moes
moeten bekomen. Doe de moes in een zeef
en laat uitlekken.
Herhaal het pureren van de bloemblaadjes
en druk wat op de moes in de zeef om
zoveel mogelijk water eruit te persen. Het
moet een puree worden waarvan
gemakkelijk balletjes te rollen zijn.
Rol de balletjes van het rozenblaadjesdeeg.
Ze mogen een diameter van een centimeter
hebben. Bij het drogen krimpen ze. Als het
nodig is kan je wat water uit de moes
persen terwijl je rolt. Steek een metalen pin
of tandenstoker door het balletje en prik op
het bord van piepschuim. Laat een week
drogen in een goed geventileerde kamer.
Na een tiental dagen kan je de pareltjes rijgen om er een halssnoer van te maken en
natuurlijk kan je jouw fantasie laten werken door deze parels af te wisselen met andere
kralen.

Rozenkrans of rozenhoedje
We herinneren ons wel het bidsnoer dat we als geschenk ontvingen bij onze eerste of plechtige
communie. Dit is ons ook bekend als paternoster, naar Onze Vader. Het werd zo genoemd omdat het
bestond uit 5 delen die elk bestonden uit tien weesgegroetjes en een Onze Vader. De naam rozenkrans
doet ons vermoeden dat de pareltjes oorspronkelijk gemaakt werden van rozenbottels of rozenblaadjes,
maar dit is zeker niet juist. Oorspronkelijk bestond een bidsnoer uit een rij knopen , gelegd in een touw
om het aantal gebeden te tellen. Later werden de parels gemaakt van harsen , gemengd met andere
materialen. De rozenkrans bestaat uit 6 grote en 53 kleine kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van
9
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het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Bij
een dikke parel bidden we een Onzevader en bij een kleine een weesgegroet. Een andere wijze van bidden
bestaat uit het een keer doorlopen van het gebedssnoer, met enkele extra aanroepingen. In het begin
bestond het repertorium van gebeden uit 150 psalmen die van buiten geleerd werden en later
neergeschreven in boeken, die ‘Rosaria’ werden genoemd.
De term rozenhoedje zou afstammen van beelden van Maria met een rozenkrans op haar hoofd, een
hoedje van rozen.
Bronnen: Wikipedia, Op rozen (boek van Liesbet Vaneertbruggen), Heritage of the Rose (American Rose
mei-juni 2020).
Jos

In memoriam
Ons erelid Alfons REYNAERS, echtgenoot van mevrouw Micheline TOETENEL,
overleed in het R.Z. H.-Hart Campus St.-Jan te Tienen op 18 juni 2020. Hij was op 19
april 2013 één van de medestichters van Rozenvrienden en was tot 2018 aanwezig
op onze activiteiten. Hij was een groot planten- en dierenliefhebber. 30 november
zou hij 90 jaar worden.

Gedicht
ROZEN EN BLOEMEN
Rozen mogen u omgeven,
Bloemen even schoon en zacht.
Ze verspreiden geur in ’t leven.
Zonder doornen gene roze,
is een spreekwoord waar en klein.
Moge voor u vele rozen
en slechts weinig doornen zijn.

Poëzie van 1890.

Gedicht gevonden door Berna
Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers
Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Gust, Roger en Jos.
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