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Oost west,
blauw best
Verschillende bronnen beweren het telkens weer: blauw
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maken met ons aller woonplaats, de blauwe planeet in de
kosmische ruimte?
Blauw verschijnt in een breed spectrum van violetachtig
tot groenig, en van het bleekste porselein- tot het diepste
nachtblauw. Overeenkomstig rijk is het arsenaal aan
gezegden en bijbetekenissen. Die zijn lang niet allemaal
verheven, ondanks de populariteit van deze kleur – denk
maar aan blauw in de zin van dronken, blauwbekken of
blauwe begijn, een oude term voor prostituee.
Maar blauw in de tuin is van een andere orde. Een beetje
exclusief. Er bestaan immers minder blauwe bloemen dan
rode en gele. Karl Foerster schreef er een heel boek over, en
ook wij gaan er in ons nieuwe winternummer eens goed
naar kijken.
Op de navolgende pagina’s komt u veel bloemen in de
fraaiste blauwschakeringen tegen, inclusief ideeën voor
geraffineerde toepassingen. Laten we daarbij blauwachtig
blad of de schittering van water niet vergeten. Ah, en dan
het culinaire gedeelte: ook in de moestuin valt het een en
ander aan Blauwe Wonderen te beleven.
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