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VOORWOORD

Nooit zag ik rozen zo mooi als in het Alhambra te Granada.
Rode, witte en roze rozen in de tuinen van het zomerpaleis, het 
Generalife. De rozen van het Alhambra hebben mij geïnspireerd om de 
reis van mijn ziel te beschrijven in beelden van roze, witte, rode en 
roze met witte rozen.

In mijn leven heb ik vele rozentuinen bezocht. In Parijs de tuinen van 
Bagatelle, vlak bij het Bois de Boulogne, in Sevilla de rozen in de Jardin 
Escondido van het Alcázar, het Moorse paleis en in mijn verbeelding in 
Normandië een ommuurde rozentuin, waar ik een meisje gewaar 
werd dat bij ons wilde zijn en toch haar eigen vrijheid verkoos.

De Spaanse rozentuinen hebben mijn hart gestolen, rode rozen in 
Sevilla, witte rozen in Córdoba en roze rozen in Granada. De rozentuin 
van het Alhambra is als afbeelding te zien op het omslag van dit boek.

In dit boek vertel ik over mijn herinneringen aan rozentuinen en 
theeplantages, reis ik in mijn verbeelding naar wonderschone 
plaatsen en koester ik dierbare geliefden in mijn hart.

Ik reis naar Parijs, naar Zuid-Spanje, naar Indonesië en India. Rozen en 
thee zijn voor mij beiden sprankelend en verfrissend, verkwikkend en 
herstellend. Ik begin de reis in mijn kindertijd, waar de rozenblaadjes 
nog teer en zacht zijn en beland vervolgens in Parijs en Sevilla, waar 
de rode roos schittert in mijn hart. Via Córdoba en Granada kom ik in 
tuinen waar witte en roze rozen een beeld geven van de onschuld van 
een Joods meisje en een Moors meisje, beiden in mijn ziel aanwezig. 
De flamenco muziek en dans brengt levendigheid in mijn leven en in 
mijn zigeunerbloed. Als kind al droomde ik van een zigeunermeisje, 
een innerlijk beeld dat ik terugvond in Sevilla, mijn gouden hart.
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In Indonesië vind ik diepe wortels van verloren gegane tijden, tijden 
waarin ik heel gelukkig ben en diep verbonden ben met de natuur. 
In India verdiepen mijn wortels zich. De Himalaya is voor mij het 
beeld van de verbinding tussen leven en dood. Het beeld van haar 
witte toppen en de groene theebladeren op de voorgrond doet mij 
thuis voelen in dit leven en in een leven na de dood.
De theeplantages van Indonesië en India hebben mij geïnspireerd om 
de reis van mijn ziel te beschrijven in beelden van groene, zwarte en 
gekleurde theetuinen.

Ik hoop dat deze denkbeeldige reis de lezer inspireert om in zijn of 
haar eigen verbeelding te reizen, geheime tuinen te ontdekken of zelf 
verhalen te gaan schrijven. 

Onze verbeelding is onze kracht, ons leven, onze wijsheid.

Barbara Bahtiar, 5 maart 2018.
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