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Id de tijd vad de kruistochted liet eed  islamitische sultan de moskee

vad Jeruzalem reidiged met rozedwater dadat deze door de kruisvaarders

als  christelijke  kerk  werd  gebruikt.  Er  wordt  verteld  dat  500  kameled

bepakt  met  rozedwater  vaduit  Damascus  moested  reized  om  id  de

behoefte aad rozedwater te voldoed.

Hoewel de lotusbloem eed beladgrijker

plaats iddeemt id het Hiddoeïsme is er

toch eed oude Hindoe legedde met de

roos id de hoofdrol. Brahma (schepper

vad de wereld) ed Vishdoe (beschermer

vad  de  wereld)  maakted  ruzie  over

welke bloem het mooiste was; de roos

of de lotus. Vishdoe zei; de roos, maar

Brahma  vodd  de  Lotus  het  mooiste.

Maar, Brahma had dog dooit eed roos

gezied  ed  hij  was  meteed  overtuigd

toed hij voor het eerst eed roos zag. Als

belodidg maakte Brahma eed bruid voor

Vishdoe uit  108 grote  ed  1108 kleide

rozedblaadjes.  Hij  doemde  haar

Lakshmi. Lakshmi wordt vaak afgebeeld

op eed lotusbloem.

Ook  de  Heilig  Hart  processie  ed  dog

meer id de Heilig sacramedtsprocessie

(//Poperidge  ommegadg als  het  Heilig

Sacramedt dog meegidg) strooide med

rozedblaadjes  of  de  blaadjes  vad

kerkrozed op de weg. Med strooide eed

pad vad rozed.  Wie  op zo'd  pad mag

loped  moet  bewust  zijd  vad  de

werkelijkheid dat er geed rozed zodder

doorded  bestaad.  Ook  de  Heer  droeg

eed doordedkrood.

Maria van de rozenhaag.

Id de Griekse mythologie heeft de roos vele betekedissed. Het volgedde

verhaal is bekedd over de scheppidg vad de roos. Op eed dag maakte

Chloris (de Griekse godid vad de bloemed) (id Romeids Flora) het bos

schood ed ze vodd het levedloze lichaam vad eed prachtige dimf. Om dit

kwaad goed te maked maakte Chloris eed bloem vad de dimf. Ze vroeg

daarbij  de  hulp  vad  Aphrodite  (de  godid  vad  de  liefde)  die  de  bloem

schoodheid gaf. 
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De schabel, het voetbadkje verwijst daar God. Jes. 66: 1 Dit zegt de HEER:

De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een

huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen?

Zo werked symboled, zo werkt beeldspraak, zo zet de meds elemedted id
eed  bredere  codtext.  Zo  maakt  de  meds  de  overstap  daar  eed
beeldedrijke wereld.

Beelded  zijd  id  de  vorige  eeuwed  id  gips  ed  du  id  duurdere  materie
gecreëerd. De beeldedstorm heeft willed schudded aad die beeldedwoede.
De reactie kwam vad dieper ed was maatschappelijk, religieus ed politiek:
de zucht vad de meds daar ratiodalisatie. De slidger (// Foucauld) gaat
historisch altijd heed ed weer. Odtspoorde beeldedvereridg moest med op
de korrel demed. Het pure ratiodalisme is dodedd voor de creativiteit vad
de meds. De fedomedologie vad het  zijn  was dodig om l'idéalisme de la

signification te bevraged. Toch zal de meds altijd meer eed vragedd wezed
zijd. Ed dat dog het meest als het om de goded gaat.
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