
In de ban 
van de roos 

Quatre saisons (Damastroos) 

Met is de schuld van Rob Leopold. 
Hij moest zo nodig nog even zijn ou
derwetse rozen aan mij laten zien. 
Sommigen waren heel zeldzaam en 
stamden uit de Middeleeuwen en 
hadden een sensationele geur. 
In die tijd moest ik met veel van roo 
zen hebben. Ik vond het stijve, 
kunstmatige planten die thuishoor
den in saaie rozenbedden. 
Ja, van die wilde soorten zoals de 
duinroos en de hondsroos, daar kon 
ik echt van genieten, maar die cui
tuurrozen, nou nee. 
Alhoewel, ik kan me herinneren dat de 
struikrozen in het plantsoen tegenover 
ons huis toch wel mijn aandacht trok
ken en wei in de eerste plaats door hun 
bekoorlijke geur. We hebben toen eau 
de cologne proberen te maken door de 
bladeren in water te laten staan en deze 
later uit te knijpen; dit moest dan de 
eau de cologne zijn. lk was meer ver
rukt over het resultaat dan mijn ouders 
- je kon de rozengeur ruiken in bet wa
ter! Mijn ouders zaten meer in over het 
aantal bloemen dat biervoor geplukt 
was. 

Doorbraak 
Maar Rob's rozen badden niets van de 
stijve moderne perkrozen die ik kende. 
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Het waren wei gevulde rozen, maar 
dan op een zachte, natuurlijke manier. 
Maar bovenal die geur, zo vol en rijk, 
weldadig. 
Mijn interesse in rozen was gewekt en 
ik ging mij er in verdiepen. Ik begon 
wat ouderwetse soorten in mijn tuin 
aan te planten en uit te proberen. Lang
zaarn maar zeker kregen de rozen een 
meer prominente plaats in de tuinont
werpen die ik maakte, maar de echte 
doorbraak voor de roos Yond bij mij 
plaats bij mijn eerste reis naar Enge
land. Ik had mij bij deze reis als doel 
gesteld om er acbter te komen wat er 
nu zo speciaal was aan hun tuinen, 
waar bet hem nu in zat dat er zo'n re
laxte sfeer van een cottagetuin uitgaat. 
Nu, deze vakantie was een echte eye
opener. lk heb vooral tuinen van parti
culieren bezocbt en een enkele van de 
National Trust. Wat mij toen opviel 
was dat de tuinen die men aanduidt als 
"plantsmans garden" en "cottage
garden " veel elementen in zicb heb
ben van wat wij 'natuurlijke tuinen' 
noemen. De betoverende werking 
heeftverschillende oorzaken. Ten eer
ste boffen de Engelsen vaak met de en
tourage van de tuin. De cottages en 
manors bebben vaak een eigen karak
'ter en regelmatig vind je in een tuin 
een oude muur of oude bomen en 
vrucbtbomen. 
Daamaast trekt de opmerkelijke ma
nier van beplanten de aandacht. Wan
neer je bet ziet krijg je wei eens de in
druk dat je naar een spontaan gegroei
de border kijkt waar iedere plant zijn 
eigen plekje heeft gekozen, waardoor 
het geheel een ongedwongen sfeer uit
ademt. Het lijkt of er geen mensenhand 
aan te pas gekomen is. 
Maar wat de meeste indruk heeft ge
maakt is hoe men rozen een plaats in 
de tuin geeft. Het ging daarbij eigenlijk 
altijd om ouderwetse rozen. Deze 
drukten een allesbepalend stempel op 
de ruin. Ze waren prominent aanwezig, 

eisten de aandacht op door bun kleur,
 
maar vooral door hun fantastische
 
geur.
 

Hoe zijn deze ouderwetse ro
zen ontstaan? 
Aile rozen zijn van oorsprong enkel
bloemig. De eerste dubbelbloemige ro
zen zijn waarschijnlijk in het wild ont
staan door kruising tussen twee soor
ten. De Damastroos b.v. is het resultaat 
van een natuurlijke kruising tussen Ro
sa gallica en Rosa moschata. En Rosa 
alba zou weer een natuurlijke kruising 
zijn tussen de Damastroos en Rosa 
canina froebelii. Dubbele rozen die in 
de natuur verscbenen stierven weer uit 
en verscbenen lang daarna weer, net zo 
lang tot zij door rnensen werden opge
merkt en meegenomen naar de tuin. 

Een lange traditie 
De Damastroos werd 900 jaar voor 
Christus gebruikt op het eiland Sarnos 
bij de verering van de godin Aphrodi
te. Deze cultus werd later samen met 
de roos, die een belangrijke plaats in

,nam in de ceremonie, geintroduceerd 
in Griekenland en weer later overgeno
men door de Romeinen. Herodotus (ca. 
470 voor Christus) is de eerste die mel
ding maakt van een dubbele roos, die 
voorkornt in de tuinen van koning Mi
das in Macedonie. Een roos met 60 
bloemblaadjes die alle andere rozen in 
geur overtreft. Het betreft bier een Da
mastroos. 
Deze Damastroos werd op grote schaal 
gekweekt voor de produktie van rozen
olie en voor rozenblaadjes die over
vloedig werden gebruikt bij belangrij
ke gebeurtenissen en feesten. Het ver
haal gaat dat keizer Nero voor een 
enorm bedrag aan rozenblaadjes be
stelde, om die op een feest vanaf het 
plafond op de bezoekers te laten neer
regenen. Bonter nog maakte keizer He
liogabalus het, van wie wordt verteld 
dat hij zoveel rozenblaadjes in een ver-
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trek had laten deponeren dat zijn gas
ten erin stikten. 
De vraag naar rozen was groter dan de 
eigen produktie, zodat ze in grote hoe
veelheden moesten worden geunpor
teerd uit Egypte. Dit stak de Romeinse 
rozenkwekers zo, dat men er alles aan 
deed om de produktie te vergroten en 
te verbeteren, Men slaagde hier zo 
goed in dat men op den duur gedwon
gen was graan te importeren uit Egypte 
in plaats van rozenblaadjes. 
In de periode tussen het verval van het 
Romeinse rijk en de Italiaanse renais
sance is er weinig over de geschiedenis 
van de roos bekend. Ze werden voor
namelijk door monniken in leven ge
houden voor medicinaal gebruik. 
Ornstreeks bet jaar 1000 verscbenen de 
rozen weer in tuinen. De kruistochten 
zijn van wezenlijk belang geweest 
voor de tuinrozen. De kruisvaarders 
kwamen tbuis met ongelofelijke verha
len over rozentuinen, maar ook met 
stekjes en planten, 
Van de Damastroos wordt verteld dat 
ze met de kruisvaarders is meegeko
men uit Damascus. 
De Arabieren introduceerdende Da
rnastroos in de twaalfdeeeuw in Span
je voor de produktie van rozenwater en 
medicijnen. In landen als Marokko, 
Egypte, Iran, India, Turkije en Bulga
rije gebeurt dat tot op de dag van van
daag, maar deze toepassing van rozen 
zal waarschijnlijk binnenkortdoor de 
zegeningen van de modeme techniek 
tot het verleden gaan behoren, 

Tuinvarieteiten 
De Damastroos is een mooi voorbeeld 
van een natuurlijk gevulde roos die 
door haar verschijning en eigenlijk op 
de eerste plaats om haar geur altijd 
door de mens is gewaardeerden tot 
een deel van haar gescbiedenis is gaan 
behoren. 
Een andere natuurlijkekruising die 
dubbele bloemen opleverde is de al ge
noemde Rosa alba. Linnaeus beschreef 
deze roos als een natuurlijkesoort al is 
het duidelijk ook een tuinplant. Ik in
terpreteerdat zo, dat gevulde bloemen 
van de ouderwetse rozen toch blijkbaar 
iets natuurlijksen ongekunstelds heb
ben. Veel van onze oudste tuinvarie
teiten verschenen zolang geleden dat er 
geen bronvermelding meer van bestaat. 
De ouderwetse tuinroos heeft altijd een 
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belangrijke rol gespeeld, maar het 
heeft tot 1820geduurd voordater een 
collectie van een respectabel aantal 
dubbele rozen was tesamen gebracbt 
en het duurde tot het midden vandie 
eeuw dat er op bloemvorm en kleur 
werd geselecteerd. De introductie van 
de Chinese roos aan het eind van de 
achtiende eeuw betekende een revolu
tie voor de tuinrozen van Europa, 
Arnerika en het Nabije Oosten. De ef
fecten van deze introductie uit het Ver
re Oosten werden duidelijk in de Noi
sette- en Bourbon-hybriden die in de 
eerste jaren van de negentiende eeuw 
verschenen, zodat we de grens van 
1800als een natuurlijke grens mogen 
beschouwen tussende oude en moder
ne roos. 

Tijdelijk uit de gratie 
Door de introductie van de modeme 
roos met zijn vervolrnaakte vorm en 
langerebloeitijd raakten de historische 
rozen hun positie als tuinrozen kwijt. 
Op de Tuinbouwschool moestenwe le
fen: "Historischerozen: de voorbeen 
zo algemeneFranse,Damascener en 
Mosrozenbehorende tot of afgeleid 
van de soorten gallica's, darnascena en 
centifoliahebben bun betekenisvoor 
de huidigecultuur grotendeelsverlo
ren. Hun bloeitijd is rneestal kort waar
door hun waarde voor tuinen en plant
soenen gering is. Slechts enkele rassen 
zijn nog in de handel." 
Dit was eindjaren '70. Gelukkig is de 
belangstelling voor deze groep rozen 
de laatstejaren sterk toegenomen en 
kan men veel ouderwetse rozen weer 
via de handel verkrijgen. 

Toepassing en onderhoud 
Historische rozen vormen vaak een 
kleine struik van 1,5 meter tot 2,5 me
ter. Ik pas ze bij voorkeur toe in com
binatiemet andere lage heesterach
tigenof als solitair.Je kunt ze ook aan 
randen van beesterbeplanting zetten. 
Hoeje de roos uit Iaatgroeien is af
hankelijk van watje wilt. Rozen die in 
een heesterbeplanting staan zou je kun
nen latendoorgroeien . Vaak worden ze 
dan hoger. Mijn vriendin in Engeland 
snoeit eigenlijkzelden of nooit. Maakt 
een roos een lange scheut dan leidt zij 
deze door of over andere heesters. Je 
krijgt zo een natuurlijke aanblik. Wil je 
de roos compact houdendan kan je ze 

Er wordt verteld dat het snoeien van ro
zen rond de tijd van koning George I van 
Engeland begon. Tot die tijd werd er niet 
gesnoeid. Afgevallen takken en blad wer
den verzameld en elders verbrand . Een 

luie tuinman yond dit teveel werk en 

maakte zijn brandstapel in de buurt van 
de rozenbedden. Deze brandde als een 

fakkel, helaas voor de tuinman draaide 
de wind en sloeg het vuur over naar de 

rozenbedden die snel vlam vatten. De ar
me man werd natuurlijk gestraft . Het 

voorval werd vergeten en het nieuwe sei
zoen brak aan. Om kort te zijn, het rozen
bed waar het vuur had gewoed slond er 

het best bij van aile rozenbedden en zo 
werd het gebruikelijk om iedere hertst ai

le bladeren en ander luinafval lussen de 
rozen te verbranden, zodat het dode hout 
tussen de rozen mee verbrandde. 

De volgende slap vanaf deze omslachti
ge, gevaarlijke en weinig effectieve me
thode was het opzettelijk verwijderen van 
het dode hout en ongewenste takken van 

de roos met scherpe messen . 
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Alba-roos 

het best in het begin van bet voorjaar 
wat terugknippen. Het beste is dan om 
uit te gaan van de hoogte die in de ca
talogus voor de roos wordt aangege
ven. Knip echter nooit teveel. Takken 
die echt te lang worden moetje niet 
meer dan een derde terugknippen . Je 
kunt sommige rozen ook langs een 
hekwerkomhoog leiden. Vooral Alba
rozen zijn hiervoor geschikt. Binnen 
een paar jaar heb je dan een groene 
muur van rozen. Solitaire rozen, die ik 
mooi uit wil laten groeien zer ik binnen 
een hekwerkje. Dit plaats ik random de 
roos. Het hekje is zo'n 50-80 cm hoog. 
Wanneerde roos groeit zakkende tak
ken omlaag. Wanneer ze over het hek
je vallen richten de takken zich iets 
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Ramblers 

Een anderegroep rozendie beslist 

een plaats in onze natuurlijketuin 

verdient zijn de ramblers. Dit zijn 

klimrozen met lange slappe takken 

en met meerdere bloemen in trossen 

bijeen. Ramblers worden tussen de 

vier en vijftienmeter hoog. Er zijn 

enkelbloemige en gevuldbloemige 

ramblers. Ramblersbloeien, net als 

historische rozen, eenmaal. Maar 

die bloei is dan vaak zo overweldi

genddat dit op zich een belevenis 

is, zeker in combinatie met de sterke 

geurdie sommige soorten daarbij 

verspreiden. Ramblers kanje tangs 

en over muren, schuttingen en per

gola's leiden. Maar nog mooier is 

het om ze door struiken en bomen te 

leiden. Hierbij is het raadzaam even 

na te kijken hoe hoog een rambler 

wordt. Ik was eens in een tuin woor 

diverse ramblers in bomen en coni

feren waren geleid. Het beeld was 

prachtig, een waterval van kleuren 

hing over de bomen. Ik moest toch 

nog even meekomen want er was 

nog iets aardigs te zien. lnderdaad, 

een boom die onder het gewicht van 

de ramblerwas bezweken en plat op 

de grond lag. Bomen en zelfs conife
ren lenen zicn goed als gastheer 

voor ramblers. De eerste takken 

moetje via de stam de kruin in lei

den, verder redt hij zichzelfwel. 

Ramblershoefje niet te snoeien. 

Verwijder het dode hout en takken 

die je in de weg zitten, that's all. De 

grotere ramblers kunje ook gebrui

ken om hekwerkenof schuurtjes aan 

het oog te onttrekken. 

Bij rozen plant ik vaak een clematis 

aan. Onzeeigen Clematis vitalba is 

tefors en overgroeit de roos, maar 

Clematis viticella is hier de ideale 

keuze. 

Programma 25 augustus 2001 "Parnassia excursie" 
10.00 - 10.30 uur: ontvangst in Warffum met koffie/thee en koek 
10.30 - 12.00 uur: bezichtiging kwekerij De Beemd en voorbeeldtuin 
12.00 - 12.30 uur: carpoolend naar Lauwersoog
 
12,30 - 13.30 uur: picknick aan de rand van het befaamde natuurgebied Lau

wersmeer.
 
13.30 - 16.30 uur: uitgebreide wandel ing door het gebied o.l.v. Jan-Jaap
 
Boehle langs diverse bijzondere groeiplekken van o.rn. parnassia.
 
Daarna gelegenheid iets te eten in Zoutkamp en - facultatief, voor wie nog
 
tijd heef1 en voldoende conditie - bezoek aan de uitzonderlijke particuliere
 
natuurtuin van Rene Ode in Den Andel (bij Pieterburen).
 

Start? Hoe te bereiken?
 
* adres: kwekerij De Beemd in Wartfum, Noord-Groningen , Oudendijk 25
 
* O.V.: N.S. station Warffum (via Groningen C.S.), wandelen naar kwekerij
 

Kosten: f 25,-- p.p., over te maken op giro 6727614 t.n.v. Sticht ing Oase in
 
Beuningen o.v.v. 'Parnassia'. Lunchpakket meenernen. Wij zorgen voor melk
 
en thee. Reis- endinerkosten uiteraard voor eigen rekening. Deelnemers
 
ontvangen van ons ca. een week van tevoren een deelnemerslijst en infor

matie over de bereikbaarheid e.d.
 

Aanmelding: Stichting Oase, tel./fax 024-6771974
 

Overnachtingsmogelijkheden:
 

Campings , pensions en hotels in de omgeving .
 

omhoog en op deze manier vormt de 
roos op den duur een mooie grote 
struik met een doorsnededie overeen
komt met de hoogte van de roos. 
Het snoeien van ouderwetserozen is in 
principe vrij gemakkelijk. Verwijder 
het dode bout. Benje netjes dan kun je 
de uitgebloeide toppen terugknippen, 
bet hoeft niet. Verderpas je je snoei 
aan aan wat je met de roos wilt. 

let de roos niet op een te beschutte 
plaats, een beetje ruimte en wind om 
de roos wordt zeer gewaardeerd. Rozen 
doen het het best op wat rijkere grond. 
Verder is beIangrijkdat ze op niet te 
droge grond komen te staan. Anders 
dan veel mensen denken houden rozen 
van veel vocht. Op plaatsen waar het 
warm,droog en benauwd wordt krijgt 
de plant veel eerder last van ziektes. 
Voor ziektes hoef je overigens niet al 
te bang te zijn, historischerozen beho
ren tot gezondste rozen die er zijn. Je 
hoort vaak ook dat rozen zouden Iijden 
onder bladluis, maar in een natuurlijke 
tuin waarin veel vogelsen insecten 
voorkomen is mij dit probleemnooit 
opgevallen. Sterker, in bet voorjaarzie 
je veelluis op de roos; in het begin 
maakte ik mij hierover zorgen, maar 
bij inspectieeen maand later moest ik 
zoeken naar luizen. 

U bent van harte welkom om op onze
 
kwekerij uw neus eens in een van de
 
bistorischerozen of 'ramblers' te ste

ken. Een waarschuwing is misschien
 
wel op zijn plaats: ik neem geen ver

antwoordelijkheid op me voor eventu

eel ontstaand rozenenthousiasme. ..
 

Aanbevolen rozenboek:
 
The Graham Stuart Thomas Rose
 
Book, Uitgeverij Jobn Murray, Lon

den, 1994. ISBN 0-71955720-8
 

Aanbevolen historische rozen: 
Rosa alba 'Semiplena' 

'Maiden'sblush' 
'Celeste' 

Rosa gallica 'Complicata' 
'Officinalis' 
'Charles de Mills' 
'Belle de Crezy' 

Damastrozen: 'Quatre saisons', 'Mada
me Hardy', 'de Rescht'. 

Ian-Laap Boehle. wilde planten
kweker, tuinontwerper en hovenier 
met oog en groene vingers voor de 
subtielere. vaakonbekendere plan
tensoorten. 

Adres: Oostervalge 44. 9989 EK 
Warffwn, tel: 0595-424424 
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