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Beste rozenvrienden,
De eerste rozen tonen reeds hun bloemen. Binnen een maand kunnen we weer volop genieten van onze
favoriete bloemen. En het gaat stilaan in de goede richting met het aantal besmettingen door COVID-19.
Ze nemen af en we krijgen uitzicht op activiteiten waar we elkaar toch weer van nabij kunnen zien.
Eindelijk. We hebben hier heel lang op gewacht. Niettegenstaande de afstandsregels kwam onze
nieuwsbrief trouw in het begin van de oneven maanden bij jou in de e- of de gewone post.
In onze eigen tuin hebben we meer dan een maand geleden onze rozen ‘kort gezet’. En ze schieten weer
goed uit. Ook de vaste planten, heesters en bomen staan er fris bij. Dankzij onze goede zorgen. Hiervoor
belonen ze ons binnenkort.
We zullen onze activiteiten hervatten. We plannen begin of midden juni een bezoek aan een rozentuin,
waarvoor we erop rekenen dat ieder zorgt voor eigen vervoer, eventueel in kleine eigen bubbel. En 24
juli, hopend op een zonnige dag, houden we een workshop over rozen oculeren.
Maar noteer alvast dit: Plantendagen in La Feuillerie op 22 en 23 mei; Tuindagen en Plantenbeurs op het
Kasteel van Heks op 4, 5 en 6 juni en Planten- en Tuinfeest aan de Abdij van Aywiers op 11, 12 en 13 juni.
Op 11 en 12 juni kan je ook terecht bij Lens-Roses voor de Rozendagen. Maar je moet vooraf inschrijven
wegens COVID-19. Misschien ontmoeten we er elkaar.
In deze nieuwsbrief roepen we herinneringen op aan Louis Lens, die twintig jaar geleden overleed en
dromen we over vroegbloeiende rozen. Alhoewel ‘vroeg’ dit jaar eerder moet gelezen worden als ‘later
dan anders’. Stukjes over potrozen en rozen uit Syrië vervolledigen deze nieuwsbrief, waarmee ik je nog
veel plezier wens.
Jos

Lente (Pablo Neruda, Chileens dichter en Nobelprijswinnaar Literatuur in 1971).
Ook al zouden we alle bloemen plukken, de lente zullen we niet kunnen tegenhouden.
Origineel: Podrán cortar todas las floras, pero no podrán detener la primavera.
Berna

LOUIS LENS
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Louis Lens ons verliet….Ik heb toen voor het World Rose News
de onderstaande “In Memoriam” geschreven….
Louis Lens, chairman of the Louis Lens rose nurseries from 1969 to 1991 and well-known rose breeder,
passed away on 10th May 2001, aged 77.
For almost the last 25 years of his life, Lens devoted himself to the breeding of musk hybrids completing
the work of the Reverend Joseph Pemberton and Peter Lambert by using the "back crossing". He obtained
a number of astonishing crosses which revealed to be the roses of the 21st century: 'Rush', 'Guirlande
d'Amour’, 'Heavenly Pink', 'Paganini', 'Plaisanterie', 'Rosalita', 'Twins', 'Walferdange', 'Waterloo' are only
a few of his musk hybrids among many, many others.
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Lens came from an age that recognized the need for artists. Born in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Belgium,
he had an enjoyable childhood. After Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Louis went to secundary school at Melle
before starting the Horticultural School at Vilvoorde.
After the war, he directed his energies towards enhancing his skills as a rose breeder under the guidance
of his father Victor, also a reknown rose breeder specially influenced by the work of Pernet-Ducher.
Louis Lens won more than 400 commercialized roses, to start with the classical type (hybrid tea, largeflowered roses, floribunda, cluster-flowered roses, shrubs, climbing and rambling roses) such as 'Dame de
Coeur', 'Maria-Mathilda', ‘Adagio', 'Bel Ange', ‘Bruocsella', 'Hélène de Gerlache', 'Indépendance du
Luxembourg'…
He was a well-respected man at the rose
contests where he was rewarded more than
500 times. He is always been on a friendly
footing with the fellow breeders of his
generation like Antoine Meilland, Pat Dickson,
Jack Harkness, Sam MacGredy, Niels Poulsen,
Jan Spek, Michel Kriloff, Paul Croix, Reimer
Kordes, Matthias Tantau and others. In 1969
he received the All-American Award (the
highest World Award) for 'Pascali'. This rose
would obtain 30 awards and be classified in the
Hall of Fame of the World Federation of Rose
Societies at the Belfast 1991 World
Convention.

Louis Lens (foto Sam Mc Gredy, via Martin Vissers)

Louis Lens was a member of the executive committee of the Belgian Royal National Rose Society of which
he has always supported the objectives i.e. to encourage and facilitate the interchange of information
about and knowledge of the rose between national rose societies, to coordinate the holding of
international conventions and exhibitions, to encourage, and where appropriate, sponsor research into
problems concerning the rose, to establish common standards for judging new rose seedlings, to assist in
coordinating the registration of new rose names, to establish a uniform system of rose classification, to
grant international honours and/or awards, to encourage and advance international cooperation on all
other matters concerning the rose.
In June 2000 a book by Ivo Pauwels and myself was devoted to his 50-year long career as a rose breeder.
To the very last hour of his life, Louis Lens focused all his energy on telling people how to continue his
work. He believed passionately that they should use their talents for roses they truly care about. It is no
exaggeration to claim that he was "un grand monsieur".

Laurent Neels
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Louis Lens, zijn jonge jaren
Het is onmiskenbaar een vroege lentedag wanneer Louis op 3
maart 1924 geboren wordt als derde kind en eerste zoon van
Victor Lens en Malvina Op de Beeck. Moeder komt uit een
plaatselijk brouwersgeslacht en vader Victor is samen met zijn
broers Emile en Henri zaakvoerder van de uitgestrekte
boomkwekerijen die Louis’ grootvader Louis Lens senior hen
na zijn dood in 1923 heeft nagelaten. De kleine Louis groeit op
in het pas gebouwde huis aan het driehoekige dorpsplein van
Onze-Lieve-Vrouw-Waver…
De dorpsschool ligt op nog geen honderd passen van het
ouderlijk huis. Louis is een vlotte dorpsjongen die nauwelijks
de lokroep van de vrije natuur kan weerstaan…

Louis speelt graag in de tuin, tussen de fruitbomen waarvan
sommige in spalier zijn gesnoeid. In mei zit hij aan de eerste
kersen…Het is nog niet eens grote vakantie wanneer hij de
twaalf verschillende soorten aalbessen te lijf gaat. Vooral in de
nazomer en de herfst is een vooroorlogse fruittuin een
ongekende luxe voor een kwajongen. De appels en de peren
vallen rijp in zijn handen. Er zijn rode, gele, groene, gladde,
hoge, ronde en ruwe appels bij, vroege en late. Hij ruikt aan een
perzikrode zomerappel. Het aroma is sterk en verleidt hem keer
op keer. Vader Victor ziet in hem een boomkweker in spe.
Louis kan al enkele perenrassen onderscheiden… Victor vertelt hem waarom de appelbomen in de tuin
klein blijven. “Ze zijn op een onderstam geënt”, zegt hij tegen zijn zoon en hij neemt Louis met de auto
mee naar zijn kweekvelden met East-Malling onderstammen…”Hoe groot is het proefveld?” vraagt Louis.
“15 hectare” antwoordt zijn vader naar waarheid…
In de grote moestuin snijdt Louis in de zomer af en toe een krop sla of een bloemkool af voor zijn moeder.
Ook de pompoenen wil hij best mee oogsten met de tuinmannen van de kwekerijen die met zijn vader de
moestuin onderhouden…
Maar het meest houdt Louis van de tuin wanneer de klimrozen bloeien aan de ijzeren rozenbogen die
samen een reusachtige pergola vormen met een lengte van bijna honderd meter…Ze vormen in juni en
juli een immense bloemenguirlande. Klimrozen brengen hun lekkere geur op neushoogte, constateert hij.
Het zijn klimmende Rosa wichuraiana-hybriden die de tuin betoverend mooi maken. Louis is er bijna even
trots op als zijn ouders…
In september 1936 vertrekt de twaalfjarige Louis Lens naar Melle, het college geleid door de Josefieten.
Het is voor de Société Anonyme Pépinières Louis Lens en ook voor Louis die wetenschapper wil worden
van het allerhoogste belang onberispelijk Frans te kennen. De Josefieten staan in voor eerlijk en streng
onderwijs…
De oorlog breekt uit. Jongens van de leeftijd van Louis moeten volgens de verordeningen van de bezetter,
één jaar arbeidsdienst verrichten in Duitsland. Victor komt op het idee Louis naar de Tuinbouwschool van
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Vilvoorde te sturen, een studie die voor een zoon van een grote kweker voor de hand lijkt te liggen. De
echte reden is dat twee jaar studeren in Vilvoorde gelijk staat met één jaar arbeidsdienst in Duitsland.
’s Middags werken de jongens in de Tuinbouwschool immers in de groenteteelt, in de fruitgaard of in de
kassen met de sierplanten. Het fruit, de bloemen en de groenten worden door de Duitse bezettingsmacht
opgeëist. In de namiddag volgen de leerlingen de theorielessen. Louis is gemiddeld drie jaar ouder dan
zijn klasgenoten. Prettig is dat allerminst. Wanneer de leraar chemie zich ziek meldt, springt hij in. Louis
geeft een maand of drie informeel de lessen scheikunde…
Jullie wisten het al: Louis is GEEN wetenschapper geworden. In 1951 komt zijn eerste veredeling op de
markt. Het is ‘CARIOCA’….De rest is (rozen-)geschiedenis…
Deze tekstfragmenten over de jeugd van Louis Lens komen uit het boek “Louis Lens, de elegantie en de
roos” geschreven door Ivo Pauwels. Als eindredacteur van zowel de Nederlandse als de Franse editie mocht
ik hieruit citeren…
Laurent Neels

Louis Lens, de meester-veredelaar
Van de meer dan 400 nieuwe rozen die Louis Lens uitbracht, zijn er heel veel blijvers: rozen die vorige
eeuw mooi waren en die ook in de eenentwintigste eeuw en lang daarna tuinen zullen sieren. Hij koos in
de tweede helft van vorige eeuw voor een heel aparte stijl voor het ontwikkelen van nieuwe rozen,
vertrekkende van wilde rozen en van moschatahybriden.
Zijn eerste mooie rozen waren nog kruisingen met grootbloemige
rozen. Hiervoor volgde hij het advies van zijn vader. Enkele van zijn
voortreffelijke rozen zijn: ‘Adagio’, ’Bel Ange’, ‘Cimarosa’, ‘Dame de
Coeur’, ‘Maria-Mathilda’ en ‘Pascali’. 'Adagio', een ossenbloedrode
roos, die ook een prima snijroos is, droeg hij in 1969 op aan zijn pas
overleden vader Victor. 'Bel Ange', met elegante bloemen en een
lichte geur van theehybriden, is een blijvende herinnering aan zijn in
1962 overleden dochtertje Machteld. De rijkbloeiende 'Cimarosa', met
heerlijk geurende trossen van zalmoranje bloemen, noemde hij een
Belgische Engelse roos. 'Dame de Coeur' was meer dan veertig jaar de
meest toegepaste kersrode
perkroos. Zijn beste witte
trosroos kreeg de naam
‘Dame de Coeur’ (foto: Lens Roses)
van zijn lieve vrouw MariaMathilda. Louis’ toproos 'Pascali' werd bekroond met talrijke
onderscheidingen en werd in 1991, opgenomen in de 'Rose
Hall of Fame'. Deze uitzonderlijke waardering wordt slechts
om de drie jaar toegekend door de World Federation of Rose
Societies (http://www.worldrose.org/hall-of-fame.html).
‘Pascali’ (foto: Lens Roses)
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Tijdens de tweede wereldoorlog werden de rozenvelden ingenomen door aardappelen en groenten. Na
de oorlog startte Louis’ vader het rozenbedrijf weer op. Om meer keuze voor de klanten te hebben maakte
hij een lijstje van oculatiehout van verschillende rozen. Hiermee trokken Louis en zijn Nederlandse collega
Jan Spek II in de zomer van 1947 op avontuurlijke reis op een motor door Engeland. Ze bezochten veel
rozenkwekers en Kew Royal Botanical Gardens. Op het lijstje stond onder meer de moschatahybride
'Ballerina' die door Bentall in 1937 op de markt gebracht werd, maar waarschijnlijk nog door de peetvader
van de moschatahybriden, Joseph Pemberton en Bentall’s leermeester, is geselecteerd. Louis was
gefascineerd door de eenvoud en de schoonheid ervan. Hij nam ook hiervan oculatiehout om ze thuis te
vermeerderen. De volgende jaren bestudeerde hij de Ballerina’s op de proefvelden en noteert: "Bij deze
roos ontstaan vanuit de basis nieuwe takken die nog diezelfde zomer vol bloemen staan". Uit een zaailing
ervan won hij, met stuifmeel van de polyantha roos 'Britannia', de heester 'Rush', die op zijn beurt vader
werd van 'Bukavu'. Wie was de moeder van 'Bukavu'? Hiervoor koos Louis een enkelbloemige rode roos
met een wit hart maar met grotere bloemen dan ‘Ballerina’: ‘Britannia’. Deze techniek van het
terugkruisen wordt regelmatig door veredelaars toegepast. Zowel ‘Rush’ als ‘Bukavu’ kunnen we
bewonderen in tuinen over heel de wereld. Louis houdt met mathematische precisie een boekhouding bij
over zijn kruisingen en waarnemingen op de velden en over de resultaten en opmerkingen tijdens
rozenwedstrijden. Hij is streng. Omdat deze twee rozen niet voldoen aan de beschrijving van een
moschatahybride, klasseert hij ze als heesters, ook al hebben ze muskusbloed in zich.
Louis werd de wereldkampioen van het veredelen van moschatahybriden: er zijn er meer dan zestig van
zijn hand, ruim genoeg om er een uit te kiezen voor uw tuin. ‘Violet Hood’ was zijn eerste, een kruising
van ‘Robin Hood’ van Pemberton met ‘Baby Faurax’. Enkele heel goede zijn: 'Alden Biesen', 'Bouquet
Parfait', 'Easy to Cut', 'Feeling', 'Gravin Michel d’Ursel', 'Heavenly Pink', 'Plaisanterie', 'Rosalita', 'Twins' en
‘Waterloo’. ‘Alden Biesen’ (‘Pleine de Grâce’ x ‘Pretty Pink’, beide afstammelingen van ‘Ballerina’ van L.
Lens) maakt takken tot ruim een meter lang die voor twee derde getooid zijn met lichtroze enkele
bloemen. In september is de kleur van de bloemen veel dieper, wat een eigenschap is van de meeste
moschatahybriden. Als we vanaf augustus de bloemen laten staan, is de struik de hele winter bekleed met
oranje knikkergrote bottels. Hij beweerde dat 'Easy to Cut' tot anderhalve meter hoog kan worden en
bloemen heeft die variëren van lichtroze tot zalmroze, wat ik zeker kan beamen. De sierlijke heester

‘Plaisanterie’ (foto Roger W.)

‘Rosalita’ (foto Jos R.)
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'Bouquet Parfait' bloeit heel rijk met enorme piramidale trossen van witte, halfgevulde bloemen, waarvan
de kleur geleidelijk evolueert naar verschillende tinten lichtroos. Een tak ervan volstaat voor een boeket
dat bovendien lang goed blijft in een vaas. De geur van ‘Feeling' en van 'Gravin Michel d’Ursel' is
voortreffelijk. 'Plaisanterie' heeft enkele bloemen waarvan de kleur evolueert van oranje, in de knop,
naar geel en verder naar licht- en donkerroze. Al deze tinten zijn tegelijk aanwezig, wat een kleurrijk
spektakel oplevert. Moschatahybriden zijn echte tuinrozen met tal van toepassingen. Ze kunnen gebruikt
worden als solitair, in hagen en grote perken, in gemengde plantenborders en ook in een grote
bloemenbak.
Louis Lens was ook gefascineerd door botanische rozen en als hij al wandelend in de natuur een speciaal
roosje ontdekte, nam hij een takje ervan mee om thuis te vermeerderen en te bestuderen. Zijn vrienden,
waaronder Bruno van Puijenbroek, Barones Gisèle de la Roche en Jelena de Belder, brachten voor hem
van hun wereldwijde plantenzoektochten speciale wilde rozen mee. Hij reserveerde een deel van de
rozenvelden ervoor en zocht hoe hij hiermee goede tuinrozen kon bekomen. Gravin Michel d’Ursel testte
ze graag uit in de tuinen van het Kasteel van Hex. In 1982 bracht hij Rosa arvensis plena uit, gevonden in
de Ardennen. Deze gevulde wilde akkerroos kan toegepast worden als een ruime bodembedekker of als
klimroos. Hij won zo tientallen charmante rozen, waaronder de heel vroegbloeiende Rosa hugonis
'Springtime', de pimpinellifolia ‘Early Red’ en de eenmaal uitbundig bloeiende ‘Pleine de Grâce’
(‘Ballerina’x’Rosa Filipes’ Rehder&Wilson). 'Dentelle de Bruges', 'Dentelle de Bruxelles' en 'Dentelle de
Malines' bloeien overvloedig in juni en zijn tijdens de herfst rijkelijk getooid met kleine rode botteltjes.
Omdat ze ramblerbloed in zich hebben en dat duidelijk herkenbaar is, kunnen ze ook als klimroos
toegepast worden. Een andere zeer goede klimroos is de heerlijk geurende 'Guirlande d'Amour’ die het
gegeerde ADR-kenmerk verdiende. Lens-Roses bracht vijftien jaar na het overlijden van Louis de heel
geurige gallicahybride ‘Étoile Pourpre’ uit. Het is een roos zoals een roos hoort te zijn, spijtig dat ze slechts
enkel in juni bloeit.

‘Springtime’ (foto: Lens Roses)

‘Dentelle de Bruxelles’, ‘Dentelle de Bruges’ en ‘Dentelle de Malines’
(foto: Roger W.)
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Naast een verdienstelijk veredelaar was Louis Lens ook een warme persoonlijkheid die goed
overeenkwam met collega’s en rozenliefhebbers uit heel de wereld. Hij stond steeds klaar om hen met
raad en daad te helpen. Hij was ook bestuurslid van onze nationale rozenvereniging, Rosa Belgica, en
stimuleerde de internationale samenwerking onder het motto 'rozen brengen mensen samen'. Nadat hij
in 1992 de leiding van het bedrijf in de handen van Rudy en Ann Velle had gegeven bleef hij beiden steunen
en leerde hij Ann de kunst van het veredelen. Door hem werd België in heel de wereld bekend als
rozenland.

OVER CHINESE ROZEN, VROEGBLOEIENDE ROZEN EN …
In deze mei-editie wil ik terug even blijven stilstaan bij vroegbloeiende rozen (zie ook nieuwsbrieven van
juni 2015: Juni rozenmaand? en van maart 2019: Een nieuwe herbloeiende spinosissima). Het idee is
eigenlijk gerijpt met het verschijnen van de eerste bloeiende rozen. Deze winter heeft het een kleine
week stevig gevroren, ook overdag. En in de statistieken zal april 2021 vermeld worden als één van de
koudste maanden sinds 1986. Daarom gaven de “vroegelingen” dit jaar een beetje later present. Op 28
april werd ik dus (eindelijk) blij verrast door de eerste roosjes die in onze tuin zijn beginnen bloeien:
R.omeiensis pteracantha, R. xantina ‘Canary Bird’, en Rosa hugonis. Terzelfdertijd kreeg ik foto’s
doorgestuurd van vriesvrezende bloeiende rozen in de orangerie van Ann Velle (Lens roses). Daar staan
vooral Chinese rozen: ‘Slater’s Crimson’, ‘Le Vésuve’, R.chinensis viridiflora op stam, ‘Mutabilis’, en
‘Fortune’s Double Yellow’. Tevens heeft een witte Rosa Gigantea het daar ook erg naar haar zin. Ook
banksiae’s bloeien er overvloedig: ‘Lutea’ (geel), banksiae banksiae (wit), en Banksiae alba plena (wit). De
‘Noisettes Crépuscule’ en ‘Céline Forestier’, en de theerozen ‘Lady Hillingdon Clg.’ en ‘Maréchal Niel’.
Begin juli wordt er alles fors ingesnoeid en dan herbloeien ‘Maréchal Niel’, ‘Lady Hillingdon’, ‘Céline
Forestier’, en ‘Mutabilis’ nog eens opnieuw. ‘Le Vésuve’ bloeit als ze niet gesnoeid wordt de hele zomer
en winter door. Dit spektakel wou ik zeker niet missen en het toegestuurd krijgen van die foto’s
interpreteerde ik als een welkome uitnodiging. Zo trok ik op donderdag 29 april naar Oudenburg en kwam
met opgeladen batterijen en heel wat extra foto’s terug thuis.

De serre van Lens Roses in april (foto’s Roger W.) Links: ‘Fortunes Double Yellow’ en R. banksiae alba Rechts: R.
banksiae lutea

Ann Velle heeft Rozenvrienden uitgenodigd om volgend jaar in de maand april eens te komen kijken naar
deze pareltjes.
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In ons kille “Belgikske” zijn het vooral de pimpinellifolia’s die eind april, begin mei als eerste beginnen te
bloeien. En keuze is er te over. De catalogus van Lens Roses vermeldt er meer dan twintig. R.hugonis en
‘Canary Bird’ concurreren elk jaar weer opnieuw met elkaar om de eerste plaats te claimen in mijn tuin,
en dikwijls is hugonis de eerste, ook al omdat zij misschien op een minder koude plek staat . Haar naam
dankt ze aan pater Hugo Scallan die ze ontdekte in Centraal China. Mede daarom wordt ze ook wel eens
“Father Hugo’s Rose” of “Golden Rose of China genoemd”. Ze doet het goed op iedere grondsoort, is
ziektevrij, en kan ook halfschaduw aan. Bovendien is het een heel decoratieve struik met frisgroene
bladeren en opvallende rode takken. Zo komt ze ook heel zeker tot haar recht in iedere tuin als
schitterende en onderhoudsarme solitair en/of als haag. Op de kleine verschillen tussen hugonis en
‘Canary Bird’ zullen we hier niet verder in gaan.

L: Rosa hugonis en R: Rosa Xantina ‘Canary Bird’ (foto’s Roger W. genomen in zijn tuin)

Omzeggens gelijktijdig bloeit R.sericea pteracanta (foto’s
rechts) met haar slechts vier witte bloemblaadjes en haar
tot wel 5 cm grote stekels aan de basis. De jonge roodbruine
doornen worden in en door de zon doorzichtig gemaakt.
Een volgende vroegbloeier is ‘Glory of Edzell’. In Scots Roses
van Mary McMurtrie lezen we dat deze roos behoort tot de Scots Roses
afkomstig uit Bent, Laurencekirk, Kincardeineshire, en noemt het “a graceful and
beautiful rose”. De bloemen zijn enkel, klaarroze en wit in het centrum en met
opvallende meeldraden. Tevens is het ook een roos zonder zorgen.

L: ‘Frühlingsgold’ en R: ‘Glory of Edzell’ (foto’s Roger W. genomen in zijn tuin)
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Daarna is het de beurt aan de overige pimpinellifolia: ‘Aïcha’, ‘Beth’, ‘’Claus Groth, ‘Dunwich Rose’, ‘Early
Red’, ‘Frühlingsduft’, ‘Maigold’, ‘Marbled Pink’, ‘Mary Queen of Scots’, ‘Mon amie Claire’ (doorbloeiend),
‘Ormiston Roy’, ‘Paula Vapelle’ (doorbloeiend), ‘Single Cherry’, ‘Stanwell Perpetual’ (doorbloeiend),
‘William III’, Peter Boyd’, … .

De theeroos: ‘Triomphe du Luxembourg ’
(Hardy 1835) (foto Roger W.)

Zo komen we bij de Chinese rozen.
Het zijn
herbloeiende maar jammer genoeg minder
vorstbestendige rozen. Bij mij doen ze het goed in pot
op het terras op het zuiden. Deze winter heb ik ze tegen
de vorst moeten beschermen. Maar ze zijn uiteraard
meer geschikt voor de serre en de orangerie.
Persoonlijk heb ik er vooral een sentimentele band mee
als gepassioneerd rozenliefhebber omdat ze de
voorouders zijn van al onze doorbloeiende rozen. Mijn
verzameling bestaat uit ‘Arethusa’, ‘Bloomfield
Abundance’ (doet het heel goed in de tuin), ‘Comtesse
du Cayla’, ‘Hermosa’ (doet het goed in de tuin), ’Louis
XIV, ‘Mutabilis’, ‘Perle d’Or’, en ‘Old Blush China’.

Dit najaar kocht ik als nieuwste uitdaging bij Roses Loubert volgende theerozen: ‘Archiduc Joseph’ (Gilbert
Nabonnand, 1892), ‘Baronne Henriette Snoy’ (Alexandre Bernaix, 1897), ‘Princesse Etienne de Croy’
(Ketten Frères, 1898), ‘Souvenir d’un Ami’ (Bélot-Défougère, 1844), ‘Madame Bérard’ (Antoine Levet père,
1870), en als toetje op de taart, de gigantea hybride ‘Belle Portugaise’ (Henri Cayeux, 1903). Alle hebben
ze de vorst overleefd en ‘Mme Bérard’ en
‘Belle Portugaise’ zelfs onbeschermd in de
tuin. Wel heb ik hun voeten warm gehouden,
elk
met
een
15
liter
verteerde
“paardendrollen”. In het najaar zal ik graag
verslag uitbrengen over mijn bevindingen met
deze theeschatjes.
Roger

Rosa banksiae lutea kan in Zuidelijk-Europa
gigantische proporties aannemen zoals hier te
zien is op de foto die ik voor publicatie in onze
nieuwsbrief van Rozenvrienden kreeg van Breda
Bavdaz Copi, WFRS Vice-President voor Zuidelijken Oostelijk Europa.
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Rozen in potten.
Planten dragen heel veel bij tot ons geluksgevoel. Het voorbije jaar bracht een tuin of een wandeling in
een park onmisbare verstrooiing bij de zware maatregelen om de besmetting door COVID 19 in te dijken.
En plantenvrienden die niet over een tuin beschikten, begonnen met tuinieren in potten en bakken om
de dagen te vullen. In tuinmagazines en TV-programma’s zien we nu regelmatig reportages over
pottentuinen. Een roos in een pot kan gemakkelijk verplaatst worden. Zo kunnen we een gat in de border
sierlijk vullen. Rozen worden tegenwoordig geselecteerd op de kwaliteit en de gezondheid van de struik
en de sierwaarde van de bloemen. Vooral trosrozen staan mooi in een pot. We kunnen creatieve
combinaties met andere planten uitproberen. Als we verschillende planten in aparte potten zetten,
kunnen we experimenteren door ze regelmatig te herschikken. Zo kunnen we nog genieten van een steeds
veranderend minituintje op een balkon of terras.
Rozen zijn grote eters. Reserveer één pot voor elke roos. Het is niet aan te bevelen om begeleidende
planten, of andere rozen, in dezelfde pot te schikken. Eventueel kan je een uitzondering maken als de
begeleiders heel ondiep wortelen. De roos krijgt dan de optimale voeding omdat er geen competitie is
voor de voedingstoffen.
Goede potgrond is de basis voor succes. Een goed luchtig groeimedium is een absolute vereiste. Wortels
hebben zuurstof nodig. Dan pas kunnen de wortels zich optimaal ontwikkelen, wat absoluut nodig is om
tijdens de zomer prachtig bloeiende struiken te hebben. Eventueel kan je een handvol perliet onder de
potgrond mengen om een nog luchtiger mengsel te bekomen. Bovendien moet de potgrond water goed
vasthouden zonder daarom druipnat te worden. Hier kan een soeplepel bentoniet helpen om het
vochtopslorpend vermogen van de grond te verbeteren. Bovendien bevat bentoniet extra mineralen. De
investering in goede plantgrond loont. Als je een potgrond met een bemesting voor drie maanden neemt,
moet je de eerste maanden niet bemesten. De roos heeft nood aan voldoende grond. Daarom moet de
pot dus voldoende diep en breed zijn. Veertig centimeter diepte en een volume van tien liter is geen luxe.
Eerst zorgen we voor een goede afwatering. De bodem van de pot heeft minstens een duimbreed gat. We
leggen een laag potscherven van een tweetal centimeters dik op de bodem. Korrels voor hydrocultuur of
gelijkaardig materiaal zijn ook goed. De auteur van een gelijkaardig artikel in de nieuwsbrief van mei-juni
van vorig jaar schreef dat dit zou aanleiding geven tot een betonachtige laag onder in de bodem. Met een
heel luchtig grondmengsel zal dit niet gebeuren. Leg daarna een laag van een vijftal centimeter van de
goede potgrond over de scherven (figuur 1).
Vroeg in de lente kunnen we nog rozen met blote wortel kopen. Ze zijn een stuk goedkoper. Later kunnen
we enkel rozen in containers kopen.

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

Rozen met blote wortel in pot planten. We zetten de roos een tweetal uur in een emmer water, snoeien
de wortels tot ongeveer 15 cm lengte (figuur 2). Dan plaatsen we de roos in de pot zodat de wortels goed
gespreid zijn en strooien een soeplepel beendermeel, bijvoorbeeld DCM Viviroot, erover (figuur 3). Dan
vullen we verder aan met potgrond tot twee centimeter van de rand zo dat de entplaats twee tot drie
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centimeter bedekt is. Om af te werken snoeien we de roos tot een tiental centimeter boven de grond
(figuur 4) en geven we goed water.
Rozen uit containers planten. Rozen in container moeten zeker een tweetal maanden in de pot gestaan
hebben voor ze een goed wortelsysteem ontwikkeld hebben. Controleer dit door de struik een beetje uit
de pot te lichten. Indien de roos samen met de grond goed omhoogkomt is dit in orde. Laat de grond in
de container water opslorpen door hem een tweetal uur in een emmer water te zetten. Kies voor de roos
zeker een ruime pot en maak hem klaar zoals in figuur 1. Wanneer we de container in de pot plaatsen
moet er zeker enkele centimeter rondom vrij zijn voor de nieuwe potgrond. Haal de rozenstruik uit de
container en bekijk de wortels. Indien het witte wortels zijn, trek ze dan met de hand een beetje los (figuur
5 en 6). Hebben de wortels een netwerk gemaakt zodat je eigenlijk een pot van wortels binnen de pot
hebt, maak dan met een scherp mes enkele sneden zodat je de wortels kunt lostrekken. Dat laatste kan
je gemakkelijk doen met een handharkje. Verdeel een soeplepel beendermeel over de wortels. Als je dit
doet boven de pot waarin je de rozen gaat planten valt de rest van het beendermeel in de pot (figuur 7).
Zet de roos in de pot en vul verder aan met potgrond, tot een tweetal centimeter onder de potrand. Let
er weer op dat de oculatie een tweetal centimeter onder het oppervlak zit. Geef ruim water (figuur 8). De
grond in de pot zal hierdoor een centimeter dieper zakken. Gewoonlijk is de roos reeds juist gesnoeid. De
eerste grondige snoeibeurt zal dus op het einde van komende winter moeten gebeuren.

Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9

We werken af met een goede laag mulch. Hiervoor kunnen we mulch voor plantenbakken, fijne kiezels,
of lavakorrels gebruiken (figuur 9). Plaats de potten altijd op een onderschotel.
Rozen in pot vragen meer verzorging dan rozen in volle grond. De potgrond mag nooit helemaal uitdrogen.
Regelmatig watergeven is dus nodig. Doe dit langzaam, en stop ermee wanneer er water in de onderschaal
loopt. Na een uurtje verwijder je best het overtollige water uit de onderschaal. Zoniet wordt de potgrond
veel te nat. Voor een grote pot volstaat het in normale omstandigheden om twee keer per week water te
geven. Voor kleine potten zal je dit dagelijks moeten doen. Ook als het geregend heeft, is water geven
nodig. Het water valt op de bladeren en stroomt langs de pot. Meestal komt er maar weinig water in de
potgrond terecht. Na langdurige regen kan het zijn dat je de onderschaal moet leeggieten. Ook al kies je
voor potgrond met een bemesting voor enkele maanden, toch is het nodig om bij te mesten. Door het
regelmatig watergeven zal een deel van de bemesting uitspoelen. Bij reeds bemeste potgrond is het dus
nodig om voeding in het gietwater te doen. Ik kies voor vloeibare tomatenmeststof. De tweede maand na
het oppotten doe ik dit eenmaal per week met de dosis, voorgeschreven op de verpakking. Knip ook
regelmatig de uitgebloeide bloemen uit, juist boven een voltallig blad.
Net voor de winter plaatsen we de potten op een beschutte plaats. Potten uit aardewerk kunnen
stukvriezen als ze vochtig zijn. Eventueel kunnen de potten tijdens vorstdagen ook overwinteren in een
tuinberging of garage.
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‘Allevia®’ van Lens-Roses is een compacte plant met kleine
gevulde paarsroze bloemen in mooie piramidale boeketten.
De twijgen zijn haast stekelloos en hebben donkergroene
glanzende bladeren. Ze bloeit zonder onderbreken van juni
tot de vorst. De bloemen geuren aangenaam. De kleur ervan
combineert goed met allerlei terrasplanten. Andere mooi
gevulde moschatahybriden zijn ‘Walferdange’ en ‘Dinky’.
Goed gesnoeid is ‘Bukavu’ ook toepasbaar als roos in een
ruime pot.
‘Dinky’ (foto Lens Roses)

‘Bee Gold’ (foto Best Select)

Wil je bijen lokken naar jouw terras? Je zal er zeker de natuur
mee helpen. Goede keuzen hiervoor zijn de nieuwe rozen
van Leen Leus, verdeeld door Best Select: ‘Bee Gold’ die
slechts 40 cm hoog wordt en ‘Mel Bee’ en ‘Bee Proud’ die
tot een meter groeien. De witte kleine bloempjes van ‘Snow
Star®’ van Lens Roses geuren kruidig. Vanaf oktober staat
deze struik vol kleine rode botteltjes. ‘Popcorn’ van Morey
is een naar honing geurende rijk bloeiende mini-roos met
witte bloempjes. De kleine ‘Mini Pinkie’ en de grotere
‘Esprit d’Amour’ van Martin Vissers zijn ook heel
aantrekkelijk voor bijen. Ook de Bienenweide rozen van
Tantau zijn goed geschikt voor grote bloembakken.

‘Peach Drift’ (boven) en ‘Zepeti’
(onder) (foto’s Matthias Meilland)
‘Popcorn’ (foto Lens Roses)

‘Mini Pinkie’ (foto Martin Vissers)

‘Zepeti®’ of ‘The Petite Knock Out Rose®’ van Alain Meilland werd in 2019
geïntroduceerd, bloeit haast continu en heeft drie centimeter grote rode
gevulde bloemen die alleen of in kleine trossen op een steel staan. Het struikje
wordt 35 cm hoog en breed en heeft donkergroene glanzende blaadjes die
heel resistent zijn tegen schimmelinfecties. Op een stammetje wordt ze een
mooie kleine compacte bol. ‘Peach DRIFT®’ is één van de rozen uit de Driftreeks van bodembedekkende compacte planten. Ze bestaan in verschillende
kleuren. ‘Peach Drift®’ bloeit lang en rijk met trossen perzikkleurige gevulde
bloemen die een diameter van vier centimeter hebben. Omdat de twijgen
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lichtjes doorbuigen door de bloemenrijkdom is deze roos heel geschikt voor pot. De struik heeft
heldergroen blad en wordt 45 cm hoog en ongeveer 60 cm breed.
‘Gärtnerfreude®’ van Kordes Rosen (1999)
verdiende in veel keuringen de Gouden Roos,
waaronder in 2001 de Gouden Roos van Kortrijk. Ze
verkreeg ook in 2001 het ADR-kenmerk en werd in
2008 een Gold Standard Rose. Ze bloeit heel het
seizoen rijk met karmijnrode 4 cm grote bloemen in
trossen. De gegolfde bloemblaadjes zijn heel goed
bestand tegen regen. In de Verenigde Staten kreeg
ze de naam ‘Toscana Balconia’, wat veel zegt over
haar toepassing als terrasplant. De struik groeit
breed uit tot 60 cm en wordt 50 cm hoog.
‘Phoenix®’ wordt 70 cm hoog en 50 cm breed en
heeft oranje bloemen. Voor een hogere roos die
het goed in pot doet, kan je opteren voor ‘Sweet
Siluetta®’. Ze wordt tot 1,8 m. De lichtroze knoppen
openen tot witte bloemen met een zachtroze
zweem. De bloemen verschijnen in dichte trossen
en geuren licht. Dit geldt voor alle rozen in de
Siluetta reeks.

‘Gartnerfreude’ (foto: Kordes Rosen)

In de rozentuin van Zweibrücken lokt ‘Augusta
Luise’ van Tantau je naar een zithoek. ‘Stadt Rom’ is
naast een heel mooie bodembedekker ook een
probleemloze roos in een pot. Tantau heeft een
reeks klimrozen voor kleine tuinen of voor pot die
ongeveer twee meter hoog worden en een meter
breed: ‘Melina’ is violetroze en geurt goed, ‘Eva’ is
roze. Ze hebben gevulde bloemen.

‘Augusta Luise’ (foto: Rosen Tantau)

Links:
‘Sweet
(Kordes Rosen)
Rechts ‘’Melina’
Tantau)

Siluetta’
(Rosen

Jos
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Le Déracinement
Van meet af aan zijn migratie en diaspora bepalend geweest voor het Europese culturele landschap. Le
Déracinement (Ontworteling) ontwart die dubbelzinnige relatie van Europa met zijn buitengrenzen,
vertrekkende vanuit Noord-Afrika en de Middellandse Zee, naar Congo, de Caraïben of Frans-Guyana als
verste grens. De kunstenaars brengen vergeten geschiedenissen van verzet, vriendschap en
internationale samenwerking naar voren. Niet als reconstructie, maar als poëtische verkenning. De
tentoonstelling ontleent zijn titel aan een boek van de sociologen Pierre Bourdieu en Abdelmalek Sayad.
Ze richt zich op migratie en kolonisering over de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan en toont
kunstenaars die inspelen op verschillende soorten ontworteling, maar ook over moed om zich opnieuw
te vestigen en solidariteit die hierbij ervaren wordt.
Een werk van Kapwani Kiwanga (Semence, 2020: geglazuurd keramiek) biedt een nieuw kijk over
transport van zaden, zoals bijvoorbeeld dat van rode rijst, over de oceanen tussen de zestiende en
achttiende eeuw. Men dacht eerst dat mannelijke zeevaarders, kolonisten en wetenschappers hiervoor
verantwoordelijk waren. Maar het blijkt dat het de tot slaaf gemaakte vrouwen uit West-Afrika waren,
die de variëteit in Suriname en de Verenigde Staten introduceerden door graankorrels te verstoppen in
hun haar. Zo wilden ze ervoor zorgen dat hun nakomelingen konden overleven op de plantages.
Kiwanga liet de korrels door een plaatselijke ambachtsman in keramiek produceren. Ze zijn op dezelfde
manier gepositioneerd als in de rijstplantage.

Van wortelstokken en enten in pot naar de opstelling van ‘Damascus Rose’

De ‘Damascus Rose’ is een ander symbool voor migratie. Het is een opstelling ontworpen door Fatma
Bucak. Damascener rozen behoren tot de oudste rozen. Door de burgeroorlog in Syrië is deze roos nu
met uitsterven bedreigd. De rozen worden niet meer geteeld in de landbouw en in de natuur zijn ze nog

De opstelling bij het begin van de tentoonstelling en zes weken later.
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moeilijk te vinden. Meer dan honderd planten maakten vanuit
Damascus een reis van meer dan 3000 kilometer en werden hier in pot
geplant. Stekken werden geënt op onderstammen uit de regio. De
nieuwe bloemen symboliseren veerkracht en wedergeboorte. De lokale
bevolking kan niet meer leven in eigen land. Ze zoeken een uitweg naar
Europa, waar ze een nieuw bestaan kunnen opbouwen. De verwoeste
tuin in deze opstelling herinnert aan de aard van het conflict dat niet
alleen mensen en lokale economieën treft, maar ook de bodem
verarmd. Telkens als het werk wordt opgesteld wordt er een gift aan
Artsen Zonder Grenzen gedaan. Enkele rozenvrienden werkten mee aan
de opstelling.
De tentoonstelling is nog tot 16 mei te bezichtigen in Z33– Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur,
Bonnefantenstraat 1, 3500 Hasselt (BE) info@z33.be +32 (0)11 29 59 60
Jos

De Chinese roos Rosa x odorata ‘Mutabilis’ in Roseraie de l’ Haÿ (foto: Jos R.)

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers
Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Gust, Laurent Neels, Roger en Jos.
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‘Fortune’s Double Yellow’ in de serre van Lens Roses (foto: Roger W.)

‘Étoile Pourpre’ (Louis Lens) (foto: Jos R.)
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