
is zo’n spiegel toch een stuk chiquer dan een 
emmer.’
De tweede drager bestaat uit twee vazen waar 
een kunststof display van één meter twintig 
omheen is gebouwd, met een print die van 
zwart overgaat naar volledig transparant. 
Tjepkema: ‘Daarin staan twee witte vazen, die 
als het ware oprijzen uit de mist. Dat is weer 
dat mysterieuze gevoel van: is het waar of 
niet? Zijn het echte vazen? Staan ze ergens op 
of zweven ze? Een heel poëtisch beeld.’
‘Je presenteert een zwarte doos, maar laat 
tegelijkertijd zien wat erin zit. Een soort X-
ray-idee. Dat vind ik er heel TRUE aan’, voegt 
Heuter toe.
De tweede pijler van de merkidentiteit is een 
wireframe van de roos die terugkomt op de 
kaartjes en de flyers. In hun research kwa-
men Pouw en Heuter erachter dat Leonardo 
da Vinci een van de eersten was die rozen 
kweekte. Het 3D-model is een vertaalslag van 
zijn homo universalis naar de moderne tijd. 
Da Vinci’s tekening is een verwijzing naar het 
perfecte van de natuur, net als TRUE. 
De TRUE. rose, voorlopig in drie exclusieve 
bloemenwinkels in Manhattan verkrijgbaar, 
is met tien dollar per steel een high-end pro-
duct in de bloemenwereld. Maar de verkoop 
loopt als een trein. Heuter: ‘De roos heeft twee 
grote voordelen voor de Amerikaanse markt. 

De roos is natuurlijk erg mooi en blijft gega-
randeerd twee weken goed in de huiskamer. 
Daarnaast wordt alles wat uit Nederland komt 
daar erg geapprecieerd. Dutch Design is hot. 
Niet alleen de roos is ontwikkeld door een 
Nederlander, ook de displays en de corporate 
branding zijn ontwikkeld door famous Dutch 
designers. Zo gaan we dat ook communiceren.’
Ook alle stappen in het productieproces zijn 
‘TRUE’. De bloemen worden geteeld onder de 
hoogste internationale milieustandaarden en 
goede sociale omstandigheden voor de werk-
nemers in Zuid-Amerika, waar de roos wordt 
gekweekt. Daarnaast moeten de bloemisten 
voldoen aan hoge eisen om TRUE. florist te 
worden, verzekert Pouw. ‘De idee achter de 
TRUE. rose wordt goed opgepikt. Elizabeth 
Ryan, een van de meest toonaangevende Ame-
rikaanse floral designers, had ooit gezworen 
nooit meer een roos te verkopen. Tot zij deze 
zomer een TRUE. rose mee naar huis nam.’
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KesselsKramer en Tjep. sloegen de handen in-
een om een elegante en eerlijke huisstijl en 
behuizing te bedenken voor de TRUE. rose, een 
product van rozenteler John Pouw. Het werd 
zowel confronterend als sprookjesachtig, pas-
send bij de roos zelf, wier ‘zachte, fluweelach-
tige kop met heftige doorns, echte passie uit-
straalt. De roos als femme fatale.’ 
tekst: joël broekaert
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in de roos

‘A rose is a rose is a rose’, schreef Gertrude 
Stein in 1913. True. Of toch niet? De roos is 
een clichéobject geworden. Gebanaliseerd 
door de commercie. Zijn idee om een consu-
mentenmerk te ontwikkelen is eigenlijk uit 
schaamte geboren, zegt rozenteler John Pouw: 
‘Het is toch een schande dat wij de consu-
ment met Valentijn tegen een hoge prijs rozen 
verkopen die al een paar weken oud zijn en 
die vervolgens niet eens opengaan? Het pro-
duct verdient zo veel beter.’ 
Dus ontwikkelde Pouw een roos zoals die be-
doeld is. Een dieprode, fluwelen bloem met 
een ruig blad en doorns. De perfecte roos. ‘Ik 
wil de consument iets moois bieden en het 
product de eer geven die het verdient. Op-
recht, van hart tot hart, eerlijk.’ TRUE. rose.
Afgelopen zomer werd TRUE. gelanceerd in 
New York. In Amerika worden de meeste ro-
zen verkocht. Het was de eerste keer dat een 
bloem als trademark in de markt werd gezet. 
‘Het is een belediging dat men alleen met 
Moeder- of Valentijnsdag rozen cadeau geeft. 
Die kun je ook gewoon geven op een donder-
dag,’ zegt Karen Heuter, artdirector bij Kes-
selsKramer. Samen met copywriter Job van 
Dijk ontwikkelde zij de naam en huisstijl voor 
de TRUE. rose. ‘Rozen worden steeds meer 
plastic-fantastic. Kwekers proberen vandaag 
de dag de doorns weg te kruisen. Maar het is 

overkill aan bloemen. Zelfs in de betere bloe-
menzaken staan ze in vazen en emmers van 
verschillende hoogte op elkaar gepropt. Klei-
nere objecten verdwijnen in het geheel. Het 
moest iets monumentaals worden dat in het 
oog springt maar wel functioneel is voor de 
bloemist om makkelijk bij te vullen,’ verduide-
lijkt Heuter. 

 chique dragers
Tjep. ontwierp twee dragers. De eerste is een 
rechthoekige spiegel van één meter zestig 
hoog met vijftien gaten waaruit losse rozen 
steken. ‘De reflectie van de spiegel was een 
conceptueel aanknopingspunt met het merk-
concept TRUE. Is wat ik zie illusie of werke-
lijkheid? Eigenlijk is dat het “spiegeltje, spie-
geltje…”-idee. Daarnaast is het een heel heftig 
gebaar om die rozen door iets hards als een 
spiegel te steken. Tegelijkertijd confronterend 
en sprookjesachtig’, vertelt Frank Tjepkema, 
samen met zijn compagnon Janneke Hooy-
mans de drijvende kracht achter Tjep. ‘En het 
is heel elegant. De roos wordt voorlopig door 
exclusieve bloemisten in New York verkocht. 
Zij moeten het wel een mooie plek geven in 
de winkel. Het zou ook goed werken in een 
hotellobby of andere plaatsen waar bezoe-
kers komen die nog snel even een roos kopen 
voordat ze een restaurant binnenstappen. Dan 

juist de contradictie van een zachte, fluweel-
achtige kop met heftige doorns, die echte pas-
sie uitstraalt. De roos als femme fatale.’
Alles rondom de TRUE. rose is zwart. ‘Zwart 
staat voor ons voor elegance. Het moet niet 
schreeuwen. Vergelijk het met een merk als 
Chanel. Terughoudend, maar de kwaliteit 
klopt. En die donkerrode kleur van de roos 
steekt zo mooi af tegen een zwarte doos of 
donkergrijs papier. Heel esthetisch. Het straalt 
trots uit,’ zegt Heuter. De TRUE. rose is geen 
big money-project, legt ze uit. Er was geen 
geld voor een grote reclamecampagne, dus 
zijn als communicatie-uitingen dingen ge-
bruikt die toch moeten worden geproduceerd. 
‘Zoals alles wat nodig is in een bloemenwin-
kel: linten, verpakkingsmaterialen, dozen en 
kaartjes.’ Op alle items staan verschillende 
waarheden afgedrukt: de TRUE’s. Sommige 
zijn productgericht, zoals: Each flower is uni-
que, guaranteed to open and last for at least 
ten days. TRUE. Andere zijn meer inspiratie-
gericht: This rose will not solve your relation 
problems, but it might help. TRUE. De hele 
communicatie is gebaseerd op dit soort state-
ments.
Met deze filosofie vroegen zij Tjep. een pro-
duct te ontwerpen ter ondersteuning van de 
roos in de winkel. ‘Bloemenwinkels zijn erg 
ingewikkeld. Als je binnenkomt krijg je een 


