ROOSKLEURIG is een mini-project rond een originele kerst- en/of
nieuwjaarswens voor dorp en stad: overal hangt de poster ROOSKLEURIG
voor het raam, om iedereen een duwtje te geven de toekomst rooskleurig
te gaan zien. Die posters worden uitgedeeld aan zoveel mogelijk mensen:
kerkgangers, deelnemers aan groepen en kringen, bezoekers van
activiteiten enzovoort, met de dringende vraag: hang hem voor je raam en laat hem zo lang mogelijk
hangen. Als een statement, ter bemoediging van de voorbijganger. Uit ervaring weten we: ze hangen
er soms nog in oktober! Uiteraard mag iedereen er meer meenemen: voor buren, vrienden en
familie. Hang je woonplaats vol met met dit opgewekte signaal: wij zien het nieuwe jaar rooskleurig
tegemoet. Het lied ‘Er is een roos ontloken’ is de basis onder deze visie. Daarom speelt dat een grote
rol in onderstaande ideeën voor de start.
Je kunt dit ROOSKLEURIG-projectje starten op of rond een adventszondag of kerst of op de
nieuwjaarsreceptie. Het leuke van een gezamenlijke start, bijvoorbeeld in een kerkdienst, is dat
mensen die meedoen meteen ervaren dat het een grotere en gedeelde activiteit is.
Op alle genoemde momenten kan het lied Er is een roos ontloken (LB 473) centraal staan. Hieronder
volgt wat toelichting erbij.
TIP: al eeuwenlang hebben veel componisten koraalvoorspelen en -bewerkingen van dit lied
gemaakt, o.a. Jan Pieterszoon Sweelinck (2021 is Sweelinckjaar: 400 jaar geleden overleed hij).
Een muzikale vesper daarmee hoort zeker ook tot de mogelijkheden.
Kijk ook naar de twee canons die op het lied volgen in het Liedboek 2013 (473a en b). 473a herhaalt
de eerste regel steeds een terts lager, waardoor die goed in te studeren is.

MOGELIJKHEDEN BIJ DE START
1. Vraag alle aanwezigen op een A4’tje met dikke gekleurde stiften het woord
ROOSKLEURIG te schrijven. Maak van al die A4’tjes een grote collage en hang die een
tijdje goed in beeld (voor binnen maar zeker ook buiten) voor een (kerk)raam.
2. Een schilderworkshop rond ‘de roos’ levert vast mooi materiaal voor een kleine expositie
in januari in kerk, bibliotheek of ontmoetingsruimte. En deel meteen de posters uit!
3. Er zijn veel gedichten en liederen/songs over de roos. Een gedichtenochtend waarbij
iedereen een gedicht mag meenemen, zo mogelijk een zelfgemaakt, geeft ROOSKLEURIG
extra diepgang. Lees daarbij ook het gedicht van Corrie Kopmels hieronder. Denk ook aan
spoken word-dichters; speciaal onder jongeren is deze vorm sinds de inauguratie van Joe
Biden met Amanda Gorman populair. Motiveer ook jongeren de poster op te hangen.
4. Met kinderen kun je elfjes maken die beginnen of eindigen met ‘roos’. Hangt de poster
ook op school?
5. Hetzelfde kan op een speelse bijeenkomst met populaire liedjes. Luister een week lang
naar jouw zender of struin Spotify af naar ‘roos-liedjes’. Wat voor beeld komt daarin naar
voren? Is er een bandje in de buurt die je kunt vragen een speciale ‘roos(kleurig)’ song te
maken? Ken je een rapper? Vraag haar/me voor een roos-rap!
6. Werken met bloemen spreekt haast vanzelf. Schakel vooral de zondagse bloemengroep
in! Je kunt bijvoorbeeld een grote verzameling verschillende rozen op een grote tafel
leggen met allerlei groen en twijgen/taken of hout uit het bos. Maak bij elk couplet een
schikking, bijvoorbeeld met steeds een rode roos in het midden. Daaromheen is een
(aantal) vieringen/vespers op te zetten.
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7. In een kerkgebouw kun je een rondgang maken: welke elementen van de drie coupletten
zijn on onze kerk terug te vinden? Zet daar een kaars met roos bij of onder. In vooral
oudere steden is ook een wandeling te maken om zulke plekken te zoeken, bijvoorbeeld
gevelstenen, uithangborden of muurgedichten.
8. Bij de opening van bijeenkomsten kijkt iedereen naar de poster die duidelijk zichtbaar en
vrij hangt of staat. Wat zien de aanwezigen erin, welke ervaring roept het op? En/of lees
het gedicht van Corrie Kopmels.

Al deze ideeën zijn bedoeld om het uitdelen en ophangen van de
te stimuleren! Laat ze er dus op uitlopen dat de bezoekers ze meenemen.

-poster

Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken door der profeten mond.
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.
Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid, toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.
Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.
‘Es ist ein Ros entsprungen’ is waarschijnlijk al in de 16e eeuw in de bisdommen Trier, Speier en
Mainz bekend. De oudste gedrukte tekst staat in het Speierische Gesangbuch (1600), daarna in
andere katholieke bundels. Oorspronkelijk had het 23 strofen. In andere gezangboeken kortere
versies, maar er zijn ook langere. In al deze teksten wordt de Roos op Maria betrokken. Das Röselein
das ich meine, darvon isaias sagt, ist Maria die reine, die uns das Blümlein hat bracht. Pretorius
verhelpt de aanstoot voor protestanten: hat uns gebracht alleine Mary die reine Magd.
In de Middeleeuwen wordt Maria als roos aangesproken in de geestelijke poëzie . De zinspeling op
Jesaja 11: 1-2 heeft vooral protestanten ertoe gebracht in plaats van Ros en Röslein, Reis en Reislein
te schrijven en te zingen.
Wat te doen met dit Marialied? In gekuiste vorm is het zeer geliefd. Met de oude motieven en
melodie heeft Jan Wit er nieuwe motieven aan toegevoegd:
strofe 1: roos ontloken, profeten, geslacht van David, in de nacht,
strofe 2: de maagd Maria en de engel Gabriël, strofe 3: Jesaja en de aankondiging van het lijden.
Elke zesde regel is door assonantie met de andere verbonden: bloeien, groette, bezoeken, de
slotregels door beeldrijm (varianten met ‘midden’). Deze versie heeft haar weg terug in de catholica
gevonden. (Bron: Compendium)Zie ook 473a en 473b (canons van Friedrich Grunke en Melchior
Vulpius)

2

De roos is het beeld van de liefde, de schoonheid, de vreugde, de
stilzwijgendheid en het martelaarschap. Martelaar of maagd: rood voor hen
die hun bloed gaven voor het geloof, wit bij maagdelijke reinheid. Ontluikend
te midden der doornen zoals martelaars opstaan te midden van ketters en
vervolgers. En zoals een zuivere maagd haar reinheid toont te midden van
ongerechtigheid. Dit beeld van Maria is gebaseerd op Ecclesiasticus 24:18
gelijk een rozengaarde in Jericho, 39:17 gelijk een roos die opbloeit aan
wateren, 50:8 gelijk een roos in de dagen van de lente. Ook wordt vaak
genoemd Hooglied 2:1 ik ben een bloem des velds en een lelie der dalen. Als
een lelie tussen de doornen is mijn vriendin onder de meisjes. Ook: het door de gekruisigde vergoten
bloed. Hemelse liefde wordt bij Dante als ‘rosa candida’ aangeduid.
Heiligen met rozen als attribuut: Elisabeth van Hongarije (afbeelding), Lidwina, Rosa van Lima enz.
In Oudheid: uit het bloed van de dode Adonis, de geliefde van Aphrodite, ontspruiten de eerste rode
rozen. Symbool van eeuwige liefde en wedergeboorte. Rozenfeest in Romeinse dodencultus. Bij
Dionysusfeest een rozenkrans om geheimen te bewaren: ‘sub rosa’. Ook bij alchemie, Rozekruisers,
vrijmetselarij (3 rozen voor licht, liefde en leven in het graf enz.). Sinds troubadours ook van aardse
liefde.

Rooskleurig 2022
In het begin houdt ze zich stil.
De kleur ligt in de knop besloten.
Als ze zich openvouwt en lacht,
is er een roos ontloken.
Zacht lokt een rode gloed
je dichter bij haar bloei.
Steels wil ze je prikkelen,
een goed soort onrust zaaien.
Geuren zweven je vooruit
naar ongekende streken.
Alle jaargetijden van het leven
zal de roos je hart verblijden.
Corrie Kopmels
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Roos is een roos is een roos
De 100 mooiste rozengedichten samengesteld en ingeleid door Paul Geerts
Uitgeverij Lannoo, Tielt 2006
De bloemlezer (letterlijk) weet van de roos in de iconografie als symbool van de
maagdelijkheid van Maria, van het lijden van Christus en als attribuut van tal
van heiligen en martelaren. Hij verwijst naar Dante. Op het einde van tocht ‘rijst
hij op naar de heilige legerscharen die de Kerk moeten voorstellen in de vorm
dus gelijk aan een blanken roos. In het hart het visioen van Maria, de Drievuldigheid en de
vleeswording van God in Christus’ . In de dichtbundel zijn verder nauwelijks directe verwijzingen naar
deze oude traditie te vinden. Zijdelings wel.
Mening
Vooraan in mijn tuin vertellen rozen
een helderrode mening waar ik achter sta.
Te kijken.
Ik geloof in socialisme zoals de natuur
ons dat leert, wie zei dat ook weer: lucht
en zon van zijn iedereen.
De gelijkheid van er is voor allemaal evenveel
regen, groeien jullie maar, planten.
En de prachtige ongelijkheid die dat oplevert.

Herman de Coninck

De rozentattoo
Zij had een kleine rozentatoeage
nauwelijks enkele centimeters groot.
Na jaren overwegen,
had ze al haar moed bijeengeschraapt.
Zij is de enige
die ooit zal weten dat ze er is:
tenzij, natuurlijk, zij wil
dat hij gezien wordt en gedeeld.
Een kleine roos en anders niets
koos zij als symbool
voor een hard en hobbelig leven .
Keur het dus niet af.
De tak staat voor haar lange leven,
de doornen tonen wat is geweest.
De knop is wat nog moet komen
een beetje hoop op ’t einde.
De kleine roos is diep rood
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gekleurd als teken van haar passie.
De petalen* zacht en teer bloeiend
rood voor liefde, een feest.
Het is slechts een kleine rozen tatoeage,
nauwelijks een paar centimeters.
Een kleine roos, meer is het niet,
als symbool van haar leven.
C. J . Heck
* bloembladen

- Bette Midler: The Rose
- Willie Nelson: First Rose of Spring
- Elton John: Goodbye England ’s Rose
- Neil Young: Love is a rose

De roos: melktanden van de zon (M. de Chazal)
God gaf ons ons geheugen, opdat we rozen in december zouden kunnen hebben (James Barrie)
Men kan beter behagen scheppen in een roos dan haar wortel onder een microscoop houden (Oscar
Wilde)
De roos heeft alleen doornen voor wie haar willen plukken (Chinees spreekwoord)
Een echte optimist redeneert als volgt: ‘Ik moet wel op een bed van rozen liggen, want ik voel de
doornen in mijn vlees ‘(Fliegende Blätter)
Sommige mensen mopperen altijd dat rozen doornen hebben; ik ben dankbaar dat doornen rozen
hebben (Alphonse Karr).
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Rozengeur & maneschijn
Niets is hier blijvend, alles zal eenmaal vergaan. Deze woorden gelden zeker voor de natuur.
Ik verbaas me elke lente over de snelheid waarmee sommige bloemen tot bloei komen. Kort is uw
tijd hier, de tijd snelt waarheen? Sommige bloei is kort. Mijn broer werd 62 jaar. De dochter van mijn
vrouw slechts 49. Andere planten nemen ruim de tijd voor hun bloei. Mijn vader werd 92 en mijn
vergeetachtige schoonzus is al 88.
Al jaren wandel ik graag op de Utrechtse begraafplaats Soestbergen. Ik loop altijd langs het
graf van Roosje. Zij leefde maar een dag. De ovale steen met haar naam lijkt achteloos in de aarde
geworpen. De steen raakt steeds meer overwoekerd met een verwaarloosd, want nooit gesnoeid,
rozenstruikje. Tot onlangs: de steen was schoongemaakt, de aarde geharkt en de roos gesnoeid. Zij
heeft dit jaar gebloeid. De natuur toont vergankelijkheid. Maar geeft ons ook hoop op iets nieuws.
De oorspronkelijke versie van Lied 473, Es ist ein Ros entsprungen, dateert uit 1599. Ik begrijp
het wel (zie Jesaja 11), maar vind het raar dat de diverse vertalers het woord 'roos' eigenwijs
veranderden in 'rijsje' (1933) of 'twijg' (1944). Het beeld van de oude onvruchtbare, eigenlijk niet
meer in bloei te krijgen, stronk uit de stam(boom), doet mij eerder denken aan een olijfboom dan
een rozenstam.
In de seculiere versie van het lied (1934), zong vrijzinnig christelijke jeugd over witte vlokken
in de winter en een bloem van nieuw leven die zacht en stil kiemt. Dan ben je de oorspronkelijke
symboliek wel kwijt. In het oude Rome liep een vrouw van lichte zeden met een roos om haar
beschikbaarheid aan mannen te tonen. Jozef zag Maria aanvankelijk als een gevallen vrouw als hij
haar zwangerschap ontdekt. Zonder tussenkomst van de engel zou hij haar immers stilletjes hebben
verlaten.
Abe de Verteller vertelt dat de roos in de Tuin van Eden eerst wit zou zijn geweest. Pas na de
zondeval werd de bloem rood als symboliek voor het verlies van onschuld, maagdelijkheid. Ook
volgens een gnostische tekst uit de derde eeuw na Christus was de roos eerst wit. De rode bloem
ontstond, pas nadat Psyche had gevreeën met Eros, uit het maagdelijke bloed.
Ik vind de Friese vertaling (1977) prachtig: In Roos is iepensprongen. Het opengaan,
openspringen van een bloem is natuurlijk en voor mij een erotisch beeld bij uitstek . Bloeiende
bloemen dienen vooral om bijen te verlokken tot binnengaan en dat leidt tot bevruchting en
reproductie. Hoe seksueel wil je het hebben?
Meisjes krijgen ook eerder de naam van een bloem dan jongens, ze heten Rozemarijn, Iris,
Jasmijn of Madelief. Er zijn weinig gangbare jongensnamen met een verwijzing naar een bloem. Een
uitzondering is wellicht Anthonie of Anton, afgeleid van het Griekse 'anthos'.
Dat brengt mij even bij het woord anthologie. In gewoon Nederlands: een bloemlezing. In
zulk verzameld werk brengt men het beste bijeen van een schrijver of het is een verzameling teksten
rondom een bepaald thema. Je plukt als het ware de mooiste bloem uit het vele groen in de natuur.
Zo is Maria natuurlijk ook uitverkoren.
In Oud-Nederlands staat de roos voor het vrouwelijk geslachtsdeel. De uitdrukking 'Zij is haar
roos verloren', voor het verlies van maagdelijkheid wordt niet meer gebruikt. Jongens zeggen
tegenwoordig niet tegen hun vrienden: 'Ik ga even een roosje plukken', als ze er op uit zijn om een
meisje te scoren. Kenners van Jan Wolkers’ oeuvre hebben bij zijn boek 'Een roos van vlees' (1963)
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ook vast eerder aan een vulva gedacht dan aan een stoma. Wolkers heeft er in interview op gewezen
dat het hem hier vooral ging om een vergankelijkheidssymbool.
Het Funerair Lexicon stelt dat de roos de koningin van de bloemen is. Zij is het symbool van
schoonheid. De symbolische kracht van de roos ligt in het feit dat de bloem haar bloeiende blaadjes
opent en zich dan naar de zon draait. En daarop volgt het sterven van de bloem: vergankelijkheid.
Fransen spreken bij een orgasme over 'le petit mort' en ook ten tijde van de rederijker Bredero wordt
het 'de soete doodt' genoemd.
Maria wordt volgens het verhaal als maagd zwanger. Er is geen sprake van menselijke
bevruchting of bevrediging. De roos in het lied staat volgens mij symbool voor de vulva van Maria. Zij
baart daaruit de zoon van God en hij wordt dan het zinnebeeld van bevrijding en nieuw leven: de
schuldige ziel wordt menselijk tekort vergeven na de dood. Dat is best een troostrijke gedachte.
Maar dan moet je wel in God geloven.
Wichert van Dijk
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