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Beste rozenvrienden,
Wat hebben we de eerste helft van deze maand kunnen genieten van onze bloeiende rozen. Spijtig dat de voorbije
weken erg druilerig waren waardoor sommige bloemen er snel verfomfaaid uitzagen. Die knippen we natuurlijk
weg om de nieuwe bloei snel op gang te brengen. Maar de regen is welkom omdat het hemelwater zorgt dat de
planten de broodnodige voeding kunnen opnemen om mooie struiken en bloemen te maken.
Soms zie ik dat sommige starters heel zuinig bloemen wegknippen. Ze zetten de snoeischaar net onder de bloem
en knippen. Beter is om de stengel tot net boven het tweede voltallige blad onder de bloem in zijn geheel weg te
knippen. Bij grootbloemige rozen staan er één of een paar bloemen op een steel. Bij deze rozen kunnen we eerst
enkel de verwelkte bloemen uitnemen voor we de steel uitknippen. Bij trossen, waar er soms een twintigtal
bloemen op een steel staan, wachten we best tot ongeveer driekwart van de bloemen verwelkt zijn om dan de
stengel in zijn geheel weg te nemen tot net boven het tweede voltallige blad onder de bloem. Door op tijd de niet
meer mooie bloemen weg te knippen versnellen we de volgende bloei. De roos steekt haar energie dan niet in het
maken van bottels om de volgende generatie te verzekeren, maar wel in nieuwe groei en bloei.
Wildgroei? Tijdens een rondleiding in de Rozentuin van het Vrijbroekpark zag één van de bezoekers enkele takken
hoog boven een rozenstruik uitsteken. Ze vertelde me dat het wildgroei was en dat ze die takken altijd wegsnoeide.
De verduidelijking dat wilde scheuten altijd vanuit de bodem ontstaan, was hier nodig. Wildopslag ontstaat op de
wortels van de onderstam. Bovendien zien de twijgen, stekels en bladeren er anders uit dan die van de eigenlijke
struik. Om wilde scheuten te verwijderen, maken we best de grond rond die vervelende scheut los en trekken we
stevig aan de twijg om die los te scheuren van de wortel. Die wegknippen met de snoeischaar is helemaal uit den
boze, omdat net onder de snede snel nieuwe scheuten zullen opschieten en er zo een wilde struik ontstaat.
In deze zomerse nieuwsbrief vertelt Dane over een bezoek aan de tuin van Rosemoor in Engeland. Roger verdiepte
zich in de Chinese rozen. Zij liggen aan de basis van de meeste mooie rozen, waarvan we nu in onze tuinen genieten.
Het eerste deel van zijn werk kan je verder in deze nieuwsbrief lezen. Juni is ook de maand waarin in het noordelijk
halfrond de meeste keuringen gebeuren. Een kort overzicht van de beste rozen vind je op het einde van deze
nieuwsbrief. Ik wens je veel leesplezier.

Jos

Workshop Rozen Oculeren
Op zondag 8 augustus organiseren we een praktijkles ‘Rozen oculeren’. Deze workshop zal plaatsvinden bij Gust
Nenczl in Herk-de-Stad, Rummenweg 172. We beginnen om 14 uur. Deze praktijkles wordt gegeven door Roger Van
de Gaer, Theo Geerits, Geert Nica en Romain Heleven. Deelnameprijs: 5 € per persoon. Hiervoor krijg je een
onderstam in pot, waarop je de ent kan plaatsen, koffie en een stuk taart. Meer rozen enten kan ook, zolang de
voorraad strekt, voor 2 € per onderstam. Extra taart en koffie is er in ruil voor de gewone bonnetjes.
Breng alleszins een scherp (oculeer-)mesje mee; een klein stanleymesje werkt ook perfect. Indien je een bepaalde
roos wil oculeren, kan je daarvan een tak met bloem meebrengen. Opgelet: de tak wordt best ’s morgens
afgesneden. Nadat je de meeste bladeren hebt verwijderd, wikkel je de tak in een vochtige doek of een vochtig
stukje keukenrol. Inschrijven tot 5 augustus kan via onze website of door Gust te bellen op 013-551299 of 0472932252. De inschrijving is pas volledig na overschrijving van het bedrag van 5€ per persoon op de rekening van
Rozenvrienden, Zepperenweg 48, 3800 Sint-Truiden, BE96 0017 8301 5705. Deze les is voorbehouden voor de
leden.
We nodigen je van harte uit op deze eerste activiteit sinds september vorig jaar.
Het bestuur
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RHS Garden Rosemoor
De Britten staan al eeuwen bekend om hun tuincultuur. Wie regelmatig op vrijdagavond of zondagochtend naar
Gardeners’ World op BBC2 kijkt, is bekend met de prachtige tuinen waar Monty Don en andere experts ons doen
wegdromen. Eén van die tuinen die reeds enkele malen in beeld kwam, is de RHS Garden Rosemoor. Deze tuin, of
moeten we zeggen dit park, wordt onderhouden door de Britse Royal Horticultural Society (RHS), zeg maar de Britse
Koninklijke Vereniging voor Tuinbouw. De RHS is een van ’s werelds belangrijkste tuinverenigingen en onderhoudt
in Engeland, Wales en Schotland verschillende tuinen en parken. RHS Garden Rosemoor is daar één van, gelegen in
het zuidwesten van Engeland, meer bepaald in het noorden van het graafschap Devon, tussen de graafschappen
Cornwall (denk aan de serie Poldark) en Somerset (denk aan Glastonbury Festival), op een kleine 2 kilometer van
Exeter.
RHS Garden Rosemoor dankt haar bestaan aan Lady Anne Berry (ook gekend als Lady Palmer). Zij erfde het landgoed
van haar vader in 1931 en begon met het aanleggen van een tuin in 1959. Dit aanleggen ontwikkelde zich over een
periode van ongeveer 30 jaar. In 1988 schonk Lady Anne de tuin en bijhorend land aan de RHS.

Luchtfoto uit het filmpje https://youtu.be/21SOeStzUYQ ©RHS

Typisch aan Rosemoor is de zware kleigrond en de vele neerslag. Dit bezorgde de RHS heel wat moeilijkheden bij
de aanleg van de nieuwe tuinen. RHS Rosemoor bestaat uit 2 grote delen, gescheiden door de autoweg A3124.
Een natuurlijk ingeklede tunnel (het lijkt een beetje alsof je een grot binnengaat), verbindt beide tuinen. De ene
kant betreft de originele tuinen, ook wel Lady Anne’s Garden genoemd en de andere kant bestaat uit de nieuwe
tuinen, ingebed in een bosrijke omgeving. Wanneer men Rosemoor bezoekt, dan komt men binnen via het
bezoekerscentrum in de nieuwe tuinen. Daar liggen ook de 2 rozentuinen.
Toen Danny en ikzelf de tuinen tijdens de hete zomer van 2019 bezochten, op onze terugweg van een welverdiende
vakantie in Cornwall, was men net klaar met het aanleggen van de nieuwe “Cool Garden”, de “Koele Tuin”. Deze
tuin dient als inspiratie voor het aanleggen van moderne tuinen die met het gebruik van stromend water voor een
afkoelend effect zorgen. De tuin bevat een redelijk hoogteverschil en wordt overal doorkruist met stromend water.
Water is er het centrale element. Het verschil in temperatuur in vergelijking met de rest van RHS Rosemoor is er
duidelijk merkbaar. Door de verdamping van het stromende water wordt heel wat warmte aan de omgeving
onttrokken. De planten zijn er speciaal gekozen in koele kleuren van groen, zilver en blauw, om zo een rustgevende
sfeer te creëren.
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Rosemoor bestaat uit vele tuinen, maar wat de meesten onder ons het eerst zal opvallen zijn de 2 prachtige
rozentuinen. Jawel, niet één maar twee rozentuinen. Enerzijds is er de Queen Mother’s Rose Garden, met
hedendaagse rozen (voornamelijk veelbloemige rozen) en anderzijds is er de Shrub Rose Garden, die vooral bestaat
uit oude rozen en heesterrozen. Voor ieder wat wils dus.
Wanneer je de kassa gepasseerd bent, kijk je vanop een terras over de verschillende tuinen uit. Veel van de tuinen
kan je niet zien, want ze zijn omgeven met hoge hagen van taxus die de nieuwsgierigheid wekken. Na het afdalen
van de terrassen kan je kiezen welke rozentuin je het eerst bezoekt. Tussen de verschillende formele tuinen liggen
grote lanen voorzien van kunstig gemaaid gras en prachtige bloemenperken. Het geheel is ingebed in een vallei met
woudreuzen op de achtergrond.

De rozentuinen waren één van de eerste tuinen die de RHS aanlegde toen ze het domein onder haar hoede kreeg.
Ze waren tevens een soort van experiment. Het klimaat in Devon is redelijk vochtig en het gebrek aan
luchtvervuiling zorgt ervoor dat de rozen er gevoeliger zijn voor ziektes zoals sterroetdauw. Daarom is men in RHS
Rosemoor, meer dan in andere rozentuinen in Engeland specifiek op zoek gegaan naar rozen die (relatief)
ziekteresistent zijn, een sterke groei kennen en van nature gemakkelijk doorbloeien. RHS Rosemoor wil op deze
wijze ook een inspiratie zijn voor diegenen die in Zuidwest-Engeland wonen.
De Queen Mother’s Rose Garden
De Queen Mother’s Rose Garden
opende in 2002. Deze tuin is
aangeplant
met
traditionele
rozenbedden waarbij de rozen keurig
in groep het beste van zichzelf mogen
geven. Je zal er geen kruidje zien en
het
ontbreekt
er
ook
aan
begeleidende planten. Door de
groene achtergrond van de hoge
hagen, het woudland en de centrale
verticale pergola’s die begroeid zijn
met klimrozen en clematis is men er
toch in geslaagd om ook deze tuin iets
natuurlijker te doen aanvoelen.
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Deze rozentuin is gevuld met heel wat prachtige rozen. Naast rozen van de bekende veredelaars David Austin en
Harkness, komen we er ook rozen tegen van heel wat andere veredelaars. Hieronder een paar foto’s van enkele
van de prachtige rozen.

Rosa ‘Gospel’ (Tantau)

Rosa ‘Lucky’ (Gareth Fryer)

Rosa ‘Strike it Rich’ (Tom Carruth)

Rosa ‘Fellowship’ (Harkness)

The Shrub Rose Garden
Deze tweede rozentuin is geheel anders van stijl. Rozen gaan er hand in hand met andere planten en vormen zo
mooie borders. De meeste rozen die in deze tuin staan zijn oude rozen zoals alba’s, damascener rozen, mosrozen
en gallica’s. Maar je vindt er ook moderne struikrozen en een heleboel David Austin rozen, die de ganse zomer
bloeien. Een aantal typerende begeleidende planten zijn Astrantia (Zeeuws knoopje), Stachys (ezelsoor), Alchemilla
(vrouwenmantel), Geranium (ooievaarsbek) en Nepeta (kattenkruid). Vroeg in het seizoen worden de tuinen
getooid door Muscari (blauwe druifjes), Narcis (paaslelies) en Camassia (indianenbloem).
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In het hoogseizoen gaan de klimrozen er gepaard met bloeiende clematis.

Hieronder enkele foto’s van rozen en begeleidende beplanting in de Shrub Rose Garden.

Rosa ‘Scepter’d Isle’ (David Austin)

Rosa ‘Boscobel’ (David Austin)

Rosa gallica ‘Versicolor’

Rosa ‘Noisette Carné’, syn. Rosa ‘Blush Noisette’
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Alhoewel deze rozen speciaal gekozen zijn omdat ze het goed doen in het speciale microklimaat van RHS Rosemoor,
moeten we opmerken dat rozen die in Engeland (of elders ter wereld) als ziekteresistent beschouwd worden, dit
niet altijd in België zijn, aangezien er verschillende varianten van schimmels bestaan, en deze verschillen vaak van
streek tot streek en van land tot land. Daarnaast zijn de rozentuinen er zoals op zovele plaatsen, niet per se vrij van
het gebruik van fungiciden.
Behalve de rozentuinen zijn er in RHS Rosemoor nog vele andere prachtige tuinen te zien. Wil je nog even
nagenieten? Bekijk dan zeker eens dit filmpje, of de vele andere filmpjes op de youtube pagina van de RHS:
https://youtu.be/uPDzIi9Mz8o
Dane Germeys

De geschiedenis van de Chinese rozen (deel 1)
Oude en moderne tuinrozen zijn complexe hybriden die door de eeuwen heen vermeerderd werden vertrekkend
vanuit de botanische soorten, allen afkomstig van het Noordelijk halfrond. Voor de negentiende eeuw zijn de
meeste Europese tuinrozen ontstaan uit Europese rozen en uit rozen uit het Midden-Oosten. Daarna beïnvloedden
rozen afkomstig uit de warme gebieden van China voorgoed onze Europese geschiedenis van het veredelen van
rozen.
In China hield men al minstens 2.500 jaar geleden tuinrozen.
Fossielen van rozenbladeren die werden gevonden in Fushun, in de Liaoning provincie in het Noorden van China,
werden gedateerd als minstens 40 miljoen jaar oud.
Confucius vermeldt in 500 voor Chr. de aanwezigheid van rozen in de keizerlijke tuin en van rozenliteratuur in de
keizerlijke bibliotheek. Een leuke Chinese legende heeft het over keizer Wu Di, overleden in 86 voor Chr. die de
schoonheid van een roos vergeleek met de lach van zijn concubine: zij kreeg er een gouden geschenk voor.
Sindsdien werd die roos ‘Mai Xiao’, “een lach kopen” genoemd.
In de tuin van Lo-Yang groeiden in 1.100 na Chr.
41 verschillende rozen. Eén van de beroemdste
Chinese rozen, bij ons ‘Old Blush China’
genoemd, kreeg in China de naam ‘Yue Yue
Fen’, wat “de alle maanden bloeiende roos”
betekent, en is geschilderd op een duizend jaar
oud zijden tapijt. Zij is de stammoeder van de
meeste van onze moderne doorbloeiende
tuinrozen.
Waarschijnlijk werden rozen in China niet zo
vereerd als pioenen, chrysanten, en andere
bloemen die een symbolische betekenis
hadden. Meestal werden rozen gehouden voor
hun medicinale eigenschappen en voor hun
decoratieve eigenschappen.

Rosa 'Old Blush China' (foto: Rwi)

Maar zoals iedere rozengeschiedenis is ook die van de Chinese rozen niet gekend. Wanneer kwamen de eerste
Chinese tuinrozen naar Europa? En welke was die eerste Chinaroos?
Een eerste mogelijke invoer zou kunnen gebeurd zijn via de zijderoute. Dat was een netwerk van karavaanroutes
door Centraal-Azië, waarlangs gedurende vele eeuwen handel werd gedreven tussen China en het oosten van Azië
enerzijds en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied anderzijds. Eeuwenlang, van de klassieke oudheid
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tot de late middeleeuwen was het de
belangrijkste verbinding tussen Oost
en West. Het westelijk deel werd al in
de 5de eeuw voor Chr. gevormd door
de Perzische Koninklijke weg. Het
Centraal-Aziatische deel was al in
gebruik rond 115 voor Chr. ten tijde
van de Han-dynastie.
Een tweede mogelijke invoer zou
kunnen gebeurd zijn door Marco
Polo, een Italiaanse koopman uit de
Middeleeuwen, die tussen 1271 en
1295 gereisd heeft langs de
zijderoute en tot in 1291 in China
leefde en werkte.
De Zijderoute liep zowel over land als over zee (Wikimedia)
Een derde mogelijkheid bestaat uit de eerste Europese Jezuïeten en Lazaristen, missionarissen, die begin 17de eeuw
per boot reisden, en Portugese en Spaanse handelaars die vanaf het midden van de eeuw in China gingen handel
drijven.
De rozen werden in China in potten
gehouden. Ze waren dus geschikt om per
schip met de nodige zorg naar Europa
verzonden te worden. Dikwijls werden ze
onderweg in de Howrah Botanic Garden bij
Calcutta (Indië) voor verzorging neergezet.
Vandaar dat ze wel eens verkeerdelijk Rosa
indica of roos van Bengalen werden
genoemd.
De meeste van de in de 18de en in de eerste
helft van de 19de eeuw naar Europa
uitgevoerde rozen waren afkomstig van de
Fa Ti of Fa Tee (bloeiend land) kwekerij in

Rosa Indica (R) en Rosa Indica acuminata (L), Pierre Joseph Redouté
(foto: Rwi)
Canton. Het Chinese binnenland was voor buitenlanders verboden terrein van
de 17de tot de 19de eeuw (tot het einde van de tweede opiumoorlog in 1860).
Canton was toen de enige (legale) haven waar rozen konden gekocht worden.
Toch slaagde ene John Reeves, een thee-inspecteur in dienst van de East India
Company van 1812 tot 1831, erin om Chinese agenten te betalen om voor hem
rozen te verzamelen uit andere streken. Ook gaf hij schilders de opdracht om
die rozen te schilderen. Die schilderijen zijn nog altijd bewaard in The Lindley
Library of the Royal Horticultural Society in Londen.
Donkere en lichte immer bloeiende
roos Rosa semperflorens, nu Rosa
chinensis benoemd

Zo gauw dat Chinese tuinrozen in Europa werden geïntroduceerd probeerden
botanici ze te classificeren met namen die hun oorsprong moesten
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aanduiden, zoals Rosa indica, R.bengalis, R.chinensis semperflorens of R.odorata.
Al deze nieuwe herbloeiende Chinese rozen werden allereerst gerangschikt bij de species R.chinensis, die in 1767
werd gecreëerd door Jacquin. Hierbij baseerde hij zich op een in 1733 gedroogd exemplaar van een rode Chinese
roos in het herbarium van de Nederlandse botanist Gronovius. Later werden de Tea-Scented Chinas ingedeeld
onder een andere, alle bevattende species, R.odorata Sweet. Vandaag wordt er gewoonlijk naar verwezen als R .x
odorata.
De vastgestelde variaties in de zaailingen uit Chinese importrozen en een groeiende kennis over het hybridizeren
van rozen leidde er uiteindelijk toe dat de stamouders van deze rozen in China zouden moeten gevonden worden.
Rosa gigantea
Na haar ontdekking in het wild in de 1880-er jaren was Rosa gigantea de eerste kandidaat als één van de species
stamouders van de Tea Scented China’s.
Ze werd voor het eerst gevonden in 1882 in de Indiase Staat Manipur door George Watt, die er geen beschrijving
van publiceerde. Hij noemde zijn roos R.macrocarpa, maar wijzigde die naam later in R.xanthocarpa. In zijn agenda
noteerde hij: “Deze species lijkt mij mogelijks verwant, hoewel ze nogal verschilt van R.chinensis Jacq., en zou
waarschijnlijk de echte stamouder van de theerozen kunnen zijn.”
R.gigantea werd vervolgens in 1888 ontdekt door generaal Henry Colett in de Shan bergen van Noord Burma. En
later dat jaar werd ze beschreven door onze eigen Belgische botanicus François Crépin door veldobservaties en
door droge exemplaren die hem werden toegestuurd door de Calcutta Botanic Garden. Colett had de wens
uitgedrukt dat deze roos zou benoemd worden als Rosa gigantea. Dit was een roos die uitgroeide tot een heel
omvangrijke grootte, met lange takken die over rotsen en in bomen klommen. Stekelloze laterale scheuten droegen
reusachtige enkelvoudige witte bloemen met gladde steeltjes en brede ovale bloemblaadjes met een driehoekige
punt bovenaan. Er was een prominent hart in het centrum met vele lange meeldraden en de gladde stamper was
eivormig en versmalde aan elk einde. De grote, brede, ovale bladeren hadden een glad oppervlak en bestonden
uit vijf tot zeven deelblaadjes die eindigden in een scherp of relatief lang eindpunt.
In november 1888 was Crépin in staat om exemplaren,
eerder verzameld door George Watt, te onderzoeken en
kwam hij tot de conclusie dat het dezelfde species was van
Colett’s R.gigantea. Deze conclusie verscheen in een
supplementaire publicatie over R.gigantea in 1889, en was
gebaseerd op nieuwe exemplaren en verdere informatie van
Collett over zijn Burmese roos. De aanwezigheid van stekels
op de klimmende takken werd bevestigd en verondersteld
werd dat R.gigantea van een vorstvrije omgeving afkomstig
was. Ze zou niet winterhard zijn in Centraal Europa. Ook
voorspelde Crépin dat deze opmerkelijke species zich
waarschijnlijk verspreid had naar het oosten recht naar de
Zuid-Westelijke provincies van China (Crépin 1889).

Rosa gigantea uit Curtis's Botanical
magazine (Wikimedia publiek domein)

Crépin ontving rond die tijd twee rijpe bottels van R.gigantea
via de wereldwijde zaadverdeling van de Calcutta Botanic
Garden. Deze grote bottels waren bijna even lang als breed
(23-24 mm) en hadden een heel dikke schil met relatief heel
weinig zaden. Sommige planten, voortkomend van die naar
Europa verzonden zaden, stierven af als ze buiten in volle
grond werden geplant in streken met harde winters. Maar
anderen bloeiden in serres en in mediterrane landen. De
eerste bloem verscheen in 1896 in Lissabon (Portugal) en
hybriden ervan werden bekomen vanaf 1903.
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In zijn classificatie van R.gigantea dacht Crépin dat ze genoeg overeenkomsten had met de gecultiveerde rozen die
geclassificeerd waren in R.chinensis Jacquin om ze te rangschikken in de sectie Indicae, maar hij voelde dat ze veel
dichter hoorde bij een andere Chinese roos, de klimmer ‘Fortune’s Double Yellow’. Deze roos en R.gigantea waren
beiden beschouwd als zijnde subspecies van R.odorata Sweet van Alfred Rehder in zijn wijdverspreide classificatie
van het genus Rosa (1927-1940), maar actuele opinies gingen akkoord met Crépin dat R.gigantea een aparte species
was.
Van R.gigantea is vandaag geweten dat het natuurlijke verspreidingsgebied zich uitstrekt van Yunnan in het Westen
van China via Myanmar tot Manipur in India. De levensomstandigheden in deze bergachtige valleien en rivierkloven
zijn subtropisch en onderworpen aan moessons.
De Indische soort zou groter zijn dan haar soortgenoot in Myanmar, met gelere bloemen en bredere bladeren
(Viraraghavan 1985; 2003). In Zuid-Westelijk China is R.gigantea terug kleiner en heeft ze witte, en soms, roze
bloemen die van hybride origine zouden kunnen zijn. In dezelfde regio vond plantenjager George Forrest in het
begin van de twintigste eeuw laaggroeiende roze en gele R.gigantea-achtige exemplaren. Roger Philips en Martin
Rix zagen gelijkaardige rozen tijdens hun reis in 1985 in Yunnan en dachten dat dit natuurlijke hybriden konden zijn.
Dit type rozen zouden het beginpunt kunnen geweest zijn van de ontwikkeling van de theehybriden die naar Europa
vanuit China kwamen in het begin van de negentiende eeuw.
Rosa chinensis
R.chinensis werd heel lang beschouwd als de andere stamouder van de theespecies maar dit is controversieel.
Roodbloemige klimrozen die al dan niet tot de originele species zouden kunnen behoord hebben, werden in
tenminste vier plaatsen verzameld in de kloof van de Yangtze rivier in Centraal en Zuid-West China.
In 1884 vond Dr. Augustine Henry, een Ierse
doctor werkend voor de Chinese Maritieme
douane, een roos in Ichang (nu Yichang) in de
Hubei provincie waarvan toen gedacht werd dat
het de echte R.chinensis was. In 1915 gaven Alfred
Rehder en E.H.Wilson Henry’s roos de botanische
naam van R.chinensis var. Spontanea om aan te
duiden dat ze in het wild gevonden was.
Gelijkaardige rozen werden gevonden in 1910
door Wilson in de Centrale en Zuidelijke delen van
Sichuan en door Joseph Rock in de provincie
Gansu in de 1920-er jaren (Guoliang 2003).
Herbariumexemplaren van deze rozen die nog
altijd bestaan, tonen verschillen aan tussen deze
rozen. Eén van de door Dr. Henry gevonden rozen
in
Ichang
(no.1151)
heeft
sommige
karakteristieken van de nauw gerelateerde

Rosa Chinensis (Wikimedia)
Synstylae sectie en zou een hybride kunnen zijn (Louette 2004).

In 1983 vond de Japanse botanist Mikinoro Oigisu een roos die beschouwd werd als zijnde R.chinensis
var.spontanea in Leibo in het Zuid-Westen van Sichuan, hoewel het niet dezelfde roos was als die van Henry
(Louette 2001).
Ze werd gevonden in meer dan 10 locaties in dezelfde provincie maar wel veel westelijker dan de vondst van Henry.
Oigusu gaf gevolg aan een suggestie van Graham Stuart Thomas dat R.chinensis var.spontanea zou kunnen
gevonden worden in dit gebied. Zaad van deze rozen werd verdeeld naar overal en die zaailingen groeiden op.
Zoals bij hun ouders konden de bloemen rood, roze, geel, vaalgeel of wit zijn, verdonkerend met de leeftijd, en
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sommige variaties in groei werden vastgesteld. Oigisu’s
roos was dus natuurlijk veranderlijk en ze gedroeg zich in
sommige omstandigheden als een hybride.
Een “wild card” is R. lucidissima, beschreven door Léveillé
in 1911 als een rode, enkelbloemige, klimmende species
met dezelfde verspreiding als R.chinensis var.spontanea
(Willmott 1910-14), maar op een lagere hoogte. Of ze
gerelateerd is met R. chinensis var.spontanea of dat ze
genen heeft doorgegeven aan een andere oude Chinese
hybride moet nog uitgezocht worden.
De Chinese tuinrozen die naar Europa kwamen waren
waarschijnlijk het resultaat van een eeuwenlange cultuur
van natuurlijk voorkomende hybriden en een ongekend
aantal species, resulterend in de creatie van vele nieuwe
variëteiten, en ook in de natuurlijke terugkeer naar vele
vroegere vormen. Het veelvuldiger verzamelen in ZuidWest China, alsmede biochemicale en DNA-analyses
zullen ongetwijfeld een duidelijker beeld opleveren van
de relatie tussen deze hybriden en hun species ouders.
In deel 2 zullen we het hebben over de eerste Chinese
tuinhybriden die in Europa aankwamen en de vier “STUD
ROSES”.
Literatuur:
Tea Roses, Old Roses for Warm Gardens ISBN
9781877058677 (hbk.)
China-Rosen und ihre Geschichte: Eilike Vemmer –
Sangerhäuser Rosenschule
Rosa chinensis var. chinensis
W. Curtis 1794 (Wikimedia)

Wikimedia, Wikipedia
Roger W.

Rozenconcours 2021: Société Nationale Horticole de France:
Grand Prix de la Rose: 13ième Edition (Ook dit jaar heeft de jury virtueel gestemd)
Grote prijs alle categorieën - Grand Prix toutes catégories: ‘AUGUSTE ESCOFFIER®’ Meilland (heesterroos)
Deze sterke heesterroos heeft een grote densiteit aan bloemen, gezonde en blinkende bladeren, en de
perzikabrikooskleurige bloemen met een framboosroze tint hebben heel veel charme. Ze is heel ziekteresistent en
herbloeiend.
Eerste prijzen per categorie:
Theehybriden – Buisson à grandes fleurs: ‘GRUAUD LA ROSE®’ Michel ADAM
De roos heeft een grote roomwitte bloem met een rozig hart; haar bladeren zijn mooi donkergroen. De bloemen
geuren en de plant is heel ziekteresistent.
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‘Auguste Escofier’ (foto: Meilland)

‘Gruaud La Rose’ (foto: Michel Adam)

Floribunda’s – Buisson à Fleurs Groupées: ‘FRUITY PETALES®’
RADLER
De heel bloeirijke lage klimroos is bedolven onder charmante roze
bloemen met een geeloranje hart met gouden meeldraden. Zijn
mooie bladeren zijn homogeen, en de bladeren zijn is heel
ziekteresistent.
Landschap – PAYSAGE: ‘TOUT FEU TOUT FLAMME®’ Chris
WARNER
De roos is bedekt met magnifieke lichtgevende oranjekleurige
‘Fruity Petales’ (foto: Meilland)
bloemen met een geel hart. Ze heeft haar naam zeker niet
gestolen. Haar bloei is genereus over het hele seizoen. De bladeren zijn blinkend groen. (foto op p.12)

Geurprijs – PRIX DU PARFUM: ‘DELSAUMPARF®’ Georges DELBARD
De roos heeft mooie dieproze bloemen en blinkende, sterk
ziekteresistente bladeren. Haar delicaat parfum van gele vruchten,
perzik/abrikoos, van exotische vruchten en van rozen is vol van
charme.
Klimmers – SARMENTEUX: ‘CRAZY PARTY®’ Michel ADAM
De klimroos is bloeirijk, erg ziekteresistent, met gele en crème met
roze gemarmerde bloemen die charmant contrasteren tegen het
mooie homogeen gebladerte.
Favoriet van de JURY – PRIX COUP DE COEUR DU JURY: ‘ROYAL
DIVA®’ FOREVER
Deze sterk bloeirijke roos toont een klassiek witte roos met een roos
hart. Haar donkere en blinkende bladeren beklemtonen haar waarde;
ze is sterk ziekte- en slecht- weer-resistent. (foto links, Roses Forever)
Roger W.
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‘Tout Feu Tout Flamme’, een herinnering aan onze reis naar Parijs 2015 (foto: JR)

Samenvatting van de belangrijkste resultaten van de keuringen in enkele
Europese landen
Concours International de roses Bagatelle 2021
We vermelden enkel de rozen die reeds en naam hebben.
Landschapsrozen:
1ste prijs: ‘Hotline’ van Kordes Rosen (foto van Kordes Rosen: links onder). De helder roze bloemen contrasteren
goed met het uitzonderlijk gezonde donkergroene blinkend blad. De lage heester wordt 50 cm hoog en 70 cm breed.
‘Hotline’ behaalde reeds in 2016 het ADR-kenmerk.
2de prijs: ‘Salut à Luxembourg’ van Viva International. Nogmaals een bekroning voor deze sterke struik van Martin
Vissers. Deze rozenstruik bloeit met grote trossen van lichtroze bloemen met een wit hart. De kleur van de bloemen
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evolueert langzaam naar wit. De struik wordt ruim een halve meter hoog en breed. (foto van Martin Vissers,
rechtsonder)
Nieuwe rozen:
1ste prijs: ‘Crimson Siluetta’ van Kordes Rosen. Dit is een
herbloeiende liaanroos met dichte trossen van karmijnrode
kleine bloemen. De plant wordt hoogstens twee meter hoog en
een meter breed en is ook geschikt voor in pot.
2de prijs: ‘Circle of Life’ van Rosen Tantau is een dochter van de
meermaals bekroonde ‘Hansestadt Rostock’. Ze groeit als een
floribunda maar de bloemen hebben de vorm een edelroos. De
geurige bloemen blijven lang mooi. De struik wordt ruim één
meter hoog maar blijft smaller dan één meter.

Foto boven: ‘Crimson Siluetta’ (Kordes
Rosen)
Foto rechts: ‘Circle of Life’ (Rosen Tantau)

De heester ‘Diamantino’ van Viva Internationaal, de lage klimroos ‘Lavender Siluetta’ van Kordes Rosen en de witte
bodembekkende roos ‘Rève d’Enfants’ van Kimura verdienden een certificaat. De kerngezonde ‘Diamantino’ heeft
donkergroene bladeren waarboven de helrode bloemen met een wit hart schitteren.
Internationaler Rosenneuheiten-Wettbewerb 2021 Baden-Baden, 22 juni 2021
Gouden Roos van Baden-Baden: ‘Royal Estelle’ van Rosa Eskelund (Roses Forever). Deze roos kreeg ook de Ereprijs
van de stad Zweibrücken. ’C’est la Vie’ van Lukasz Rojewski verdiende de Ereprijs van de Duitse Rozenvereniging.
De kleine heester en persicahybride ‘Orienta Shila’ verdiende een zilveren medaille en de prijs van het Ministerie

‘Royal Estelle’ (foto: Roses Forever)

‘Orienta Shila’ (foto: Rosen Tantau)
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van landelijke gebieden en consumentenbescherming van Duitsland. De bloemen zijn zalmroze en hebben een
framboosroos hart, waartegen de scharlakenrode meeldraden en gele pollen goed afsteken. Ze trekken insecten
aan en geuren licht.
Rozenkeuring in de Internationale Rozentuin van de Stad Kortrijk, 25 juni 2021
De Gouden Roos werd toegekend aan ‘Impala’ van Kordes
Rozen. Het is een rechtop groeiende floribunda met
abrikooskleurige bloemen en gezond loof. De bloem geurt
aangenaam. ‘Impala’ werd reeds in 2019 een ADR-roos. ‘Coral
Lions Rose’ (ADR2020), ook van Kordes Rosen, verdiende een
Gouden Medaille. De klimroos ‘Peach Melba’ (ADR 2019) van
Kordes Rosen en de grootbloemige trosroos ‘Voilà’ van Jan
Spek rozen behaalden er een Zilveren Medaille.

‘Coral Lions Rose’ (foto: JR)

‘Impala’ (foto: Kordes Rosen)

Rosa ‘Frans Thomas’
Op de Internationale Rozenkeuring op vrijdag 25 juni 2021 in Kortrijk
werd ook hulde gebracht aan Frans Thomas, sinds “mensenheugenis”
voorzitter van Rosa Belgica of De Koninklijke Belgische Maatschappij
“De Vrienden van de Roos”.
Frans was beroepshalve werkzaam bij RVS te Melle, het Rijksinstituut
Voor Sierteelt, inmiddels verworden tot ILVO, Instituut voor Landbouw, Visserij-, en Voedingsonderzoek. Daar was hij meer bepaald “bezig”
met rozen. Hij is bijzonder bekwaam in plantkunde met een passie voor
rozen en bromelia’s.
Frans is wereldwijd bekend geraakt in de rozenwereld door zijn
aanwezigheid op de internationale rozenconcours en rozencongressen.
En hoe kon meer hulde gebracht worden aan Frans dan door een roos
te dopen met zijn naam: voortaan bestaat de Rosa ‘Frans Thomas’ (foto
links).
Het is een grootbloemige roos veredeld door Martin Vissers (Viva
International). De trosroos heeft een veelvoud aan heerlijk geurende
bloemen. Martin beschrijft zijn roos als volgt: “De rozerode knoppen
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NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN
Juli-Augustus 2021
openen zich tot een gevulde dieproze roos met oranjegeel hart. De heerlijk zoete rozengeur is kruidig met een
ondertoon van kruidnagel. Opvallend bij de jongere planten zijn de mooie bruinrode bloemstengels in het voorjaar.
De plant heeft bovendien een hoge resistentie tegen ziektes en plagen”.
Frans Thomas kreeg die eer voor zijn jarenlange
belangeloze inzet voor de roos.
In 1990 sloot hij zich als bestuurslid aan bij Rosa Belgica. In
2003 werd hij er verkozen tot voorzitter. In die
hoedanigheid is Frans ook nauw betrokken bij de
wereldfederatie van rozenverenigingen (WFRS) en woont
hij over de hele wereld congressen bij. Daarnaast is hij
jurylid bij verschillende Europese rozenconcours. Hij werkt
ook actief mee in de werkgroep die de kwaliteit en
promotie van de Kortrijkse rozentuin in stand houdt.
Meter van zijn roos is Marga Verwer, waarmee hij al
jarenlang de rozencongressen en -concours “afschuimt”. Zij
is ook de verantwoordelijke voor de rozenkeuringen van
World Federation of Rose Societies.
Peter van de roos is Jaak Vangampelaere, zijn goede vriend
en oud-collega bij RVS Melle (ILVO).
Frans Thomas en Martin Vissers in de
rozentuin van Kortrijk met rosa ‘Frans Thomas’
Roger W.

De woorden van Martin Vissers tijdens de doop van rosa ‘Frans Thomas’
Dames & heren, rozenvrienden, rozenliefhebbers,
Toen reeds meer dan 2 jaar geleden Henrianne de Briey me vroeg of ik een roos zou willen dopen op de 15de
International Heritage Rose Conference in Brussel en die roos bovendien ook nog “Frans Thomas” zou gaan heten
was ik natuurlijk erg vereerd hiermee. Als er iemand een roos verdient met zijn naam is het zeker Frans. Alleen
Covid gooide roet in het eten. Gelukkig kwam van uitstel geen afstel.
Misschien een beetje in tegenstelling tot Frans, is deze roos echt wel een woelwater, als ik dat zo mag zeggen. Ze
neemt je echt soms wel in het ootje. Het begon al met haar afkomst. Vader: onbekend. Eksters en kraaien stelen
wel eens meer een etiket weg op het testveld van de jonge rozenzaailingen. Moeder: bijna zeker Melglory van DVP
uit Melle. Vandaag ILVO geheten. Daarom is de variëteitnaam voor deze roos ook VISwenie – weet het niet.
Geen roos zonder doornen, zegt het spreekwoord. Maar ook hier houdt deze rosa ‘Frans Thomas’ zich niet aan:
geen stekels!
Reeds in de vroege zomer wanneer tientallen bloemknoppen verschijnen, gedragen door de opvallende rode
stengels steelt ze al de tuinshow. Rode bloemstelen, naargelang haar humeur en de weersomstandigheden
behoudt ze lange tijd deze bruinrode kleur of verandert als een kameleon snel naar groen om later soms weer als
roodachtig terug te komen. Ook in zijn bloemvorm is deze roos eigenzinnig: de roze bloemknoppen met rode
schakeringen (hier denk je al “Wordt het roze of rood?”) openen zich als een klassiek gevormde theehybride maar
resulteren in prachtige, goed gevulde bloemen zoals de historische rozen en gaan van rood met lichtere
bloemblaadjes aan de buitenzijde, naar dieproze.
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Hygiënisch als ze is, reinigt deze bloem zichzelf. Dit wil zeggen dat de uitgebloeide bloemblaadjes niet als een bruine
smurrie achterblijven op de takken maar als een roze tapijt onder de struik. In al zijn stadia is deze bloem prachtig
om te zien.
Het belangrijkste van deze rosa ‘Frans Thomas’: de geur! Zeer herkenbare intense rozengeur met een zoete,
cosmetische ondertoon, die ook duidelijk aan rozenwater doet denken. Het groene aspect van de geur geeft een
heel frisse toets aan het karakter. Ze is ook heel diffusief, dit wil zeggen: plant ze in je tuin en overal zal je haar
parfum ruiken. Ik weet zeker dat deze roos met haar koppige schoonheid en uniek parfum ook een extra vleugje
levenskwaliteit kan schenken aan allen die ze in hun tuin zullen koesteren.
Oh ja, ik vergeet nog iets: ze is gewoon supergezond. Koppig als ze is: ze houdt niet van ziek zijn.
Frans, geniet van deze roos die jouw naam absoluut waardig is.

Rosa ‘Park Abbey Rose’, gedoopt tijdens de jaarlijks Heilige Norbertus mis in
Heverlee
Dit jaar viert de norbertijnerorde haar 900-jarig bestaan. Op initiatief van Norbertus van Gennep ontstond de
orde in de kerstnacht van 1120 in het Franse dorpje Prémontré. De heilige Norbertus bekeerde zich nadat hij, bij
wonder, een blikseminslag overleefde. De geschiedenis van de norbertijnerorde wordt geïllustreerd met een
grote tentoonstelling in Parcum: ‘Als de bliksem’. Zowel het heden als verleden van de orde wordt erin belicht aan
de hand van 120 kunst(-top)stukken en alledaagse gebruiksvoorwerpen. De tentoonstelling ‘Als de bliksem’ loopt
nog tot 1 augustus in de Abdij van Park (Abdij van Park 7, 3001 Leuven)
Voor die gelegenheid werd door de vereniging ‘De
Vrienden van de Abdij van ‘t Park’ samen met
rozenkwekerij Lens Roses een bijzondere roos
ontwikkeld: de Parkabdijroos, met als internationale
naam ‘Park Abbey Rose®’. Deze roos is een geschenk
voor de norbertijnen van die Abdij. De Parkabdijroos
is een rijkbloeiende heester die tot 1,5 m hoog kan
worden. Het blad is donkergroen en heeft een
blauwgrijze schijn. De goed gevulde bloemen zijn
zalmroze tot oranjeroze met waas van koper en
geuren goed naar mirre en fris fruit. Ze zijn ook goed
Prior Jozef Van Osta looft de roos ‘Park Abbey Rose’
toepasbaar als snijbloem en blijven lang mooi in een
vaas. ‘Park Abbey Rose®’ werd op zondag 4 juli door
prior Jozef Van Osta gezegend tijdens de jaarlijkse Heilige Norbertusmis. De rozen zijn ook aangeplant in de
conventstuin.

Schep vreugde in het leven,
zolang het lampje gloeit.
Pluk de roos, eer ze verbloeit.
Johan Martin Usteri, Zwitsers dichter en kunstschilder;
1763 - 1827
Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers
Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Gust, Dane
Germeys, Martin Vissers, Roger en Jos.
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