KLEUR
Kleuren - kenmerken en wetenswaardigheden
Piet van de Watering - designer

BEKIJKEN

Kleuren ontmoeten en bekijken. Alle dagen weer.
Daarbij het onthouden van kleuren, herinneringen.
De warme en koude kleuren, verbonden aan culturen, passie, liefde maar ook verdriet.
De verleidelijke kleuren die de maatschappij beheert voor verkooptechnieken.
Die inwerken op uw gedrag, communiceren met elkaar.
Invloeden op de heersende modetrends, styling en de vormen.
In het boek ook een terugblik in de historie van de kleuren.
De kunststijlen onder de kleurenloep.
En de moderne tijd, is daar een standaard kleurenwaarde bij?
De kleuren bereiken de psyche van de mensen.
Maar u maakt de kleuren zelf!

Introductie
Waarom dit boek? Omdat een kleurenkennis van betekenis kan zijn voor ieder mens.
Kleuren scheppen nu eenmaal een menselijk gevoel in u. Het lijkt zo vanzelfsprekend, alle
dagen de kleuren te ondergaan. Maar net dat ondergaan wil ik met u eens bespreken.
De meeste mensen hebben wel een favoriet als kleur in hun aard, maar kennen ze ook
andere favorieten uit andere kleuren?
Dit boek leert u om te gaan met kleuren. Vertelt over kunstgeschiedenis in de kleurenpaletten. Het gaat over culturen, technieken, psyche en hoe kleuren te herkennen.
Over de symboliek in kleuren. Het machtsvertoon in kleur. Kortom over kleur die u is
aangeleerd en aangepraat. Kan u zelf nog wel beslissen over uw eigen favoriete kleur?
Zoek uw kleur eens op in dit boek!
Ook worden getoond voorbeelden van technische kleurenprodukties. Hoe met enkele
kleuren miljoenen kleuren kunnen worden gemaakt. Technieken van mengingen vormen
kleuren die wij ervaren in een gevoel van stemming. Dit is een aanname van de kleur in onze
psyche, de invloed daarop en de aanvaarde ‘standaardnorm’.
Kleurentheorie is verbonden aan de sociale maatschappij. In normen en waarden vastgelegd. Zijn die kleuren standaard vastgesteld? Kunnen alle kleuren zomaar worden
toegepast? Bent u extravagant? Of van de oude stijl? Er wordt ook vertelt in dit boek over
stijlen van ons verleden mensdom alsook over de hedendaagse gebruiken.
Er zal nog veel kleurengebruik volgen in de toekomst. Wij gebruiken veel kleur. Wij leven
met kleur. Een analyse van de kleuren van het vorige decenia en de eeuwen daarvoor is ook
beschreven. Het blijkt dat chaos in kleurengebruik is toegenomen. Ordening hierin is meer
dan geboden. Wij moeten daarom de kleuren beter beheersen. Hoe? Door de psyche van de
mens te benaderen. U bent een volgzame trouwe mens. Die zelf kleur schept en ook
vernietigt. U als individu communiceert met andere mensen tot in een overeenstemming.
U leeft in een kleurenwereld, niet alleen maar met een maatschappij. U zelf dus vormt het
palet tot mooi of niet mooi.
Bekijken, bekeken. Gezien en bezien. Beoordeeld, veroordeeld.
kleur bekijken door Piet van de Watering - grafisch designer
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De kleuren die wij zien
Anders gezegd, het licht dat wij zien. En dan wel het zichtbare licht. Eigenlijk technisch
gezegd de zichtbare elektromagnetische golven. Er bestaan dus ook golven die wij niet
kunnen zien, maar ook als licht worden aangeduid. Korte golven behoren tot het ultraviolet
en de lange golven tot het infrarood. Beide soorten zijn voor het menselijk oog niet waarneembaar. Wat wij wel zien tussen deze twee golven is het ‘continu spectrum’ dat verloopt
van blauw, blauwgroen, groen, geel, oranje naar rood. Men kent ze ook wel als regenboogkleuren. Ook wordt dit spectrum ingedeeld in drie hoofdkleuren: geel, (in de visuele branche
spreekt men van groen), blauw en rood. Een discontinu spectrum. We noemen deze drie
kleuren, primaire kleuren.

Het zichtbare spectrum. Links is hoge energie, rechts is lage energie.

Het licht is dat wit?
Wij ervaren licht als dat het ‘wit’ moet zijn. Is dat ook wel zo? Licht is alleen zuiver wit licht als
alle primaire kleuren, groen, blauw en rood, in lichtgolflengte, in een evenveel vol percentage
samenvallen tot een additieve kleurmenging. Dus drie stralenbundels ineen.
Waneer de primaire kleuren in verf of inkten geel, magenta en cyan worden vermengd en
zogenaamd opgeteld, dan spreken we van een subtractieve kleurmenging.
De samenvalling wordt dan In theorie zwart. In werkelijkheid een ‘bijna zwart’.

additieve kleurmenging

subtractieve kleurmenging
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1x 10 -16
Golflengte meters
1x 10 -15

Het elektromagnetisch spectrum
Vele soorten stralingen die door de zon en andere sterren
worden uitgezonden is het elektromagnetisch spectrum.
James Clerk Maxwell (1831-1879), Schots natuurkundige,
ontdekte eind 19e eeuw dat deze soorten stralingen bijeen
hoorden als een elektromagnetisch spectrum.
Sommige stralingen komen niet door tot de aarde.
De stralingen gedragen zich als golven, die vanuit hun bron
in alle richtingen zich rechtlijnig voortsnellen, met een
snelheid van ca. 300.000 km/sec. (in het luchtledige).
Het elektromagnetisch spectrum wordt gemeten in meters.
Radiogolven hebben een lengte van enkele honderden
meters, maar de golflengte van het licht is veel korter. Een
half miljoenste meter (0,0000005 m.) Om grote getallen te
vermijden noemen we dit meetwerk nanometers (nm)
(nanos). 1 nm = 10-9m (0,000 000 001m). Voorvoegsel voor
een eenheid dat deze een miljard maal kleiner maakt.
De golflengte van ons zichtbare licht varieërt van
380 - 760 nm.
Isaac Newton ontdekte het spectrum van de kleuren.
Zo werd het ontstaan van kleuren verklaard.

1x 10 -14
Gammastralen
1x 10 -13
1x 10 -12
1x 10 -11
Röntgenstralen
1x 10 -10
1x 10 -9
1x 10 -8
Ultraviolet licht
4x 10 -7 > 7 x 10 -7
Zichtbaar licht

1x 10 -5
Infrarood licht
1x 10 -4
Radar
1x 10 -3
1 x 10 -2
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1x 10 -1
TV
1
1x 10 -2
10 2
Korte golf
10 3
10 4
AM

Isaac Newton

James Clerk Maxwell
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Het onderscheid in kleuren
Kijk rondom ons heen, alles is wel in kleur, maar is het de werkelijke kleur die wij zien?
Wat wij waarnemen is de lichtval, de golflengte die het reflecteert als een kleur. Daarbij
komt ook nog de reflectiehoek of absorbtie van het voorwerp of scene, waaruit de materie
bestaat. Dat kan zijn een glanzend of een dof, mat oppervlak. Een mineraal van een element,
de eigen samenstelling van een materiaaloppervlak.
Het licht dat de oppervlaktekleur bereikt wordt teruggekaatst, of dat nu dichtbij of verweg is
en heeft een golflengte van een bepaalde kleur. Het is de kleur die wij dan waarnemen.
Zou er bijvoorbeeld geheel niets worden teruggekaatst en alle licht zou worden
geabsorbeerd, dan is dat de kleur zwart. Wit is overigens ook een kleur(naam.)
Licht en kleur kan ook in waarden worden vertaald in de mate van reflectie. Uitgaande van
oppervlakken zoals wit papier tot matzwart fluweel. Men verkrijgt gradaties, percentages
van bv. tienden tot 90%.

Kleuren zijn niet altijd eender
Kleur is ook een uitdrukking, een emotie die de werking weergeeft van stemming, van het
beleefmoment. Daarbij zijn veel schakeringen en mengingen voorhanden.
Rood en rood verschilt. Terwijl een geel anders kan zijn dan geel. Daarbij is ordening nodig
en dat gebeurt bij jezelf.
De interpretatie van kleurbeleving geschiedt door additief of subtractief te denken.
Zo kan je bijvoorbeeld vrolijk worden van bepaalde kleuren of juist somber van andere
kleuren, of zelfs met dezelfde kleuren. Het is maar net de persoonlijke aard van je om met
kleuren om te gaan. Kleuren die je kent of juist niet kent. Springerige dominante kleuren.
Of kleuren in overige mengkleuren, die we noemen in kleurharmonie.
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harmonie kleurmenging

Harde kleuren complementair
Hip-hop en zwart wit. In ieder geval felle volle kleuren die in contrast staan met een andere
kleur, in afwisseling getoond. Of zachte kleuren in overgangstinten, die werken harmonieus
op elkaar. Er kunnen ook accenten in voorkomen van een contrastkleur of van een
complementaire kleur. Dat is een tegenoverliggende kleur. Dat kan subtiel zijn toegepast of
worden waargenomen. Soms ervaren wij dit als ‘vloeken’ van de kleur. Bijvoorbeeld rood en
groen, oranje en blauw, etc.
harde complementaire kleuren

6

complementaire kleuren
harde complementaire kleuren
donkerblauw en geel
oranje en blauw
zwart en wit
rood en blauw
paars en groen
donkerblauw en groen
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Sfeer en dominantie
Kleuren zijn belangrijk in therapie voor hen die aan depressie lijden. Vanaf je prilste jeugd
krijg je al te maken met kleuren en vormen. Dit vormt je persoonlijke aard en karakter
voor later. Nu moet u niet schrikken van, ben ik wel goed of fout opgegroeid? Natuurlijk,
wel goed! Je bent dat niet zo bewust als kind, maar toch. Hoe was je omgeving destijds.
De algemene woonsituatie, modetrends in stoffen, of klimaat of streek? Het begint al bij je
geboorte. Ben je man of vrouw? Of moet je een man of vrouw worden? Je krijgt al gelijk in
je jonge leven te maken met blauw of rose.
Het wordt je dan al aangepraat en voorgeschreven. En niet als het laatste. Het is gewoon
traditioneel van overlevering, zoals de kleuren mee overleveren. Het is in ons “gebakken” die
zonnige kleuren, je wordt er vrolijk van. Dat hebben we dan ook van de natuur afgekeken
die zijn kleurseizoenen kent.
Die jaargetijden hebben hun eigen temperatuur, een eigen lichtval en golflengte.
De kleuren veranderen dan ook met klimaat en tijd. Lichtvallen in andere streken en oorden
op onze aarde geven dan ook gerelateerd aan de tijd van het jaar een typische kleur.
Met daarbovenop nog een andere opvatting in leefgewoonten van de mensen, wordt het
dan tot een andere cultuur genoemd.

harmonie kleurmenging
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harmonie kent schakeringen per kleur maar ook
samen op een pagina met meerdere kleuren.
In dit geval nu twee kleuren maar dat kunnen
er ook meer zijn. Als de kleuren maar in groep
warm of koud vallen.
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Warme en koude kleuren
Rood, oranje rekenen we tot de warme kleuren. Ze vullen op, treden naar voren, komen naar
je toe. Zijn welkom. De koele kleuren, die bij de korte golflengte liggen, zijn blauw en groen,
naar de donkere kant. Deze kleuren wijken, gaan terug naar de achtergrond. Daartussen
liggen overgangskleuren die we rangschikken in de rest. Zo kan men houden van warme
kleuren of van koude kleuren. Het is maar net je stemming en gevoel, dat op een gegeven
moment telt. Is het al warm weer en overal om je heen rood en oranje? Je krijgt het er nog
warmer van! Je verlangt zelf op dat moment naar wit en koelte. Dan gaan we voor koele
kleuren. Tegenovergestelde waarden kunnen ook spreken. In de winter als er weinig kleur is
te beleven, zoeken we naar warmte met warme kleuren, rood, vuur, geel en wit.

warme kleuren

koude kleuren
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Bonte kleuren
Wat is een bonte kleur? Kakelbont? Te dol om aan te zien?
Het is een schakering van opvolgende felle kleuren. In afwisseling van vormen en naastliggende kleuren. Noemt men het chaos of boeiend? Wild van sfeer? Waar past dit bij?
Of heb je liever de pastelkleuren die harmonisch met elkaar tinten maken tot een
schakering die een thema neerzet? Kortom stemming oproept. Het is beiden wat.
Leer een kleur herkennen en “zien”. Hoe moet men dit analyseren? Het is je bewustwording
van jezelf. Jezelf kennen en beoordelen dat past bij een kleurgebruik en de kleurnormen.
Het is je psyche die de aanname, acceptatie van kleuren bepaald. Je vindt dus iets mooi
of niet mooi van kleur!
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Proficiat, je komt op de wereld

En je bent een jongen of een meisje. Direct begint er al een kleurpatroon in je jonge leven
te ontstaan. Blauw of rose zal het worden! Je hebt geen keuze! Een man of vrouw zal het
worden met alle stoerheid of tederheid van kenmerken. Er wordt je een ‘opgroeiende’ eigen
kleurvoorkeur aangeboden. Afhankelijk van de ‘plaats’, je jeugd en ouders die ook hun
‘favorieten’ kennen in de kleuren. Ze brengen je tot volwassen man of vrouw. Jij zelf ontwikkeld voorkeuren in kleuren in psyche. Er is een verschil in kleuropvattingen in psyche van
mannelijk of vrouwelijk. Is het zo wezenlijk anders van natuur? Nee, het is gewoon aangeleerd. Als een ‘waardenorm’ is het bij een jongen of meisje toegekend. Jongens horen sterk
en stoer, krachtig en onbevreesd te zijn. Meisjes hebben een lieflijk uiterlijk, zijn teder en
liefdevol en mogen huilen.
Omgangsvormen, gedrag, groepsomgang en nog meer zaken zoals bijvoorbeeld beroepen,
scheiden de sexen. In de gehele maatschappij is er onderscheid te vinden. Waarom is dat
zo? Vooral is het een ‘overlevering’ van de dag en de regel van gisteren. Vandaag wordt de
dag net als gisteren. En morgen wordt een volgende morgen. Veranderingen komen maar
langzaam door. Wat dat voor kleuren betreft is dat net zo. Je staat er niet zo bij stil, maar het
heeft wel degelijk invloed op je psyche. Wie wat ouder is ziet dat in de afgelopen decenia de
kleuren in modebeeld, interieurs, stadsontwikkelingen, gebouwen etc. veranderd zijn.
Het is de maatschappij die het vormt. En die veranderd geleidelijk. Wij veranderen dus zelf!
Alhoewel, het wordt ons opgelegd en aangepraat, die voortduring in kleuren.
Was het rood of groen vroeger dan anders? Nee, in opzicht van materie niet, maar wel in de
opvatting van toekenning in emoties of waardenormen. Dat behoeft even uitleg. Voorbeeld.
Het was bijvoorbeeld ‘not done’ om in het midden van de 1900 jaren in een rode auto te
rijden, of rood haar te hebben.
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Je werd als een zonderling of ‘rare’ beschouwd. Tegenwoordig is het trendy, of hype, of ‘in’ te
zijn om rood of groen haar te hebben. En sportief te rijden in een rode auto. Dus kleuren zijn
veranderbaar in normen en waarden. Ga gerust in mineurkleren gekleed, in vormen die niet
harmonieus zijn. Of juist in primaire kleuren. Niemand die er meer van opkijkt.
Is er dan nog een norm? Je mag vrij zijn in doen en laten, is het toverwoord van heden,
daarbij de vrijheid van meningsuiting. We koppelen er maar gelijk aan vast, vrijheid van
gedrag! Handelen naar eigen inzicht! Eigenzinnigheid? Wat heeft dat nu weer te maken met
kleuren?
U begrijpt wellicht door de regels heen, op te merken dat dit verhaal door een man wordt
geschreven. Maar door zijn vakgebied verbonden met de omgang met kleuren en
vormen. Die de kleuren als geen ander weet te rangschikken op orde en gewicht. Kwestie

Bonte kleuren

van kleursmaak? U wist dit al? Het kan zijn dat u vastberaden uw kleurfavorieten heeft en
er zich ook naar gedraagt. Maar het kan ook zo zijn dat u uw kleuren overtilt tot een niveau
van zelfbesef, als de beste. Dat mag natuurlijk, maar hen die in het ongewisse verkeren om
kleuren te beoordelen kunnen met dit boek een weg vinden tot een betere waardering.
Het kan zelfs een therapeutisch effect hebben op een aanwezige sombere kleurenkijk.
Alles om ons heen is in kleur. Zodanig zelfs dat het als ‘bont’ wordt ervaren. Straatbeelden
met allerhande kleuren ‘sieren’ ons bestaan. Auto’s in allerlei kleuren, verkeersborden en
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reclamepalen. Diverse soorten wegdekken, Gebouwen met kleurige gevels, voorzien van
teksten en borden. Het mag allemaal van mij die chaos, maar het kan beter worden
geordend. Ik hoor u al zeggen, waar maak je je druk om, ik heb er geen last van. Nee?
Toch wel, wil ik beweren. Onbewust zegt u toe te zijn aan rust, een vakantie. Even een
verandering van leefpatroon zult u bedoelen.
Zoek dat eens in kleuren op. Zoek wat pagina’s op in dit boek en sta eens even stil bij uw
favoriete kleuren. Passen die bij u? Bekijk uw interieur eens, uw modebeeld in kleding.
Of de algemene leefwijze die dagelijks voorkomt. Kan dat beter? Of is een afwisseling van
kleuren voor uw gedrag en gemoed van toepassing?
Leef nu en wordt een persoonlijkheid! Daar hoort een kleurcode bij! Als u beweerd dat dat
voor u niet nodig is, is dat misschien wel als positief te melden. Het kan zijn dat u goed in uw
vel zit, maar als u het zegt, als niet te zijn geïnteresseerd, of als onverschilligheid, dan klopt
dat niet. Dan is er wat te verbeteren in uw vrolijkheid of ‘kennis’ van kleuraanname.
Ik hoef niet de psycholoog uit te hangen wat u wel of niet moet doen om u tot levensvreugde te bekeren. Maar feit is wel dat ‘weten’ van kleurcombinaties leidt tot een
smaakvol begrip.
Zo zijn er groepen mensen en echt niet individuele personen, die een kleur absoluut niet
aanstaan. Of zeggen kleurpatronen foeilelijk te vinden. Niet voor niets zijn er ontzettend
veel modekleuren voor dames te vinden. Om de doodeenvoudige reden dat de vraag en
aanbodmarkt zo divers is op de gewenste ‘passende’ vrouwen kleurdracht. Zoveel keuzes,
zoveel dames, zoveel kleurvoorkeuren. Maar, er is een maar. U wordt beinvloed door
reclames, door navolging, na-apen, door fabrikantenstoffen, door modeontwerpers in trends
en styling. U zal en moét meedoen! U hoort er anders niet bij! Dat proces gaat geleidelijk en
maatschappelijk. En bovendien commercieel. Het komt bij iedereen voort uit het verleden,
de gepasseerde tijden.
Zijn er perspectieven? Veranderingen?
Dan bedoel ik, zo verder gaan, beinvloeden van, of progressief intreden van ‘ons’ dagelijks
kleurgebruik. Die zijn er wel, door begrip en kennis te tonen van kleuren. Het verstaan van
kleurensmaak en de waardering van vorm en kleur. Ook acceptatie is daarin terug te vinden.
Slik het maar door, wat je ook draagt van een kledingkleur, wat er ook is van meubeldesigns.
Het wordt u opgelegd door de markt met alle artikelen. Ja, maar daar ben ik zelf bij, zegt u?
Zeker, maar overal is hetzelfde design aanwezig met een commerciële prijs. U wordt onbewust beinvloed in het maken van een kleur- en vormkeuze. En wij als mensen zijn nu eenmaal kuddedieren. Wat de een doet, doet de ander ook. En dat kan een handelsverzadiging
oproepen, veel goederen zijn gelijk of net iets anders. De maatschappij is haar vraag
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en aanbod kwijtgeraakt. Téveel hetzelfde, téveel keuzes. Vervlakking. Een economische crisis
ontstaat. Om nu even op maatschappelijke kleuren terug te komen is het noodzakelijk ook
de maatschappelijke stromingen te kennen. Vandaar dat die aan de orde komen om inzicht
te krijgen hoe wij door de tijd heen veranderen.
Stijlen
Art deco. Een van de vele stromingen in het menselijk bestaan. Deze stijl heeft een
kleurenpalet dat in de jaren omstreeks 1920 een enorme invloed had op onze levensstijl.
Na de eerste wereldoorlog is de emancipatie van de vrouw een feit. Een zelfbewustzijn van
haar eigen bestaan, is niet meer ondergeschikt, vrouwen gaan reizen, sporten, uitgaan,
feesten en gaan zich in sexy creaties vertonen. De vrouwen zetten de trend in met glanzend
satijn, fluweel, zijde en goudbrokaat. Vele sierraden, ringen, kralen en armbanden. De kleuren
waren: goud, zilver, platina en diamant. Ook wit en zwart waren dominante kleuren.

De kleuren werden ook in interieurs doorgezet. Gelakte meubelen in volle glans, met de
accenten in goud, brons, staal en chroom. Toegepast werden ook allerlei marmersoorten
voor vloeren en wanden. Zwart is daarbij ook een mogelijke hoofdkleur. Glas wordt heel veel
toegepast en krijgt daarin motieven, glasgeslepen en matte etsing met afbeeldingen.
Met zachte kleuren in markeringen van loodlijnen.
De ontwerpen waren enorm populair. Ontzettend goed van evenwicht in vorm en kleur.
Dat heeft stijl en klasse! Werkelijk een revolutie op het gebied van designs. Allerlei voorwerpen, kunstobjecten als sculpturen, vazen en zelfs de verlichting werd onderworpen aan
dit kleurgebruik. Art deco was gerelateerd met de schilderkunst, die met zijn kubisme en
abstracte schilderijen vormen en kleuren toepast. Textiel en mode volgen hierin evenals de
mode met korte rokken en korte kapsels. Oude schildertechnieken werden weer toegepast
in kunstvormen, zoals glazuren van glas, zwarte lakken in glas en meubelen. Een luxe idee,
leven was geboren. Elegantie en klasse. Maar wij vergapen ons nu over toen. Kan dat nu ook
nog tegenwoordig? Zo’n rijke levensstijl? Zo ‘kunstvol’ of noem het maar ‘vormgeving’.
Ja het kan! En dat heb ik al eerder bedacht dan Obama’s ‘Yes we can’. Alleen is er een
revolutie nodig. Wij zijn van aard niet zo progressief in kunst of kleuren. We leunen maar wat
achterover. Er zal op design- kleur- vormgebruik eerst iets radicaals moeten plaatsvinden om
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ons om te trekken. Of dat nu een ‘nieuwe stijl’, of nieuwe stof zal worden, of een nieuwe
‘goeroe’ die vooroploopt met het prediken van het ‘allernieuwste’. Het kan ook zijn dat we
afglijden naar een ‘depressie’ in onze beleefstijl en tot een dieptepunt komen, zonder
kennisbesef van kleurwaarde. Iets is al zichtbaar in 2009 met de economische crisis.
Een sombere maatschappij versterkt dit beeld. Zie, ook hier kan men inspelen op correctie.
Enkele voorbeelden zijn er al, door bekende topontwerpers die hun eigen stijl doorvoeren
in de industriële markt met zwart en wit designs. En er is een lampenindustrie die lichttherapie geeft met lampen die gekleurd licht geven. Zoals je zelf wenst, voor eigen
stemming. Want kleur is licht en licht is kleur! Bewustwording van je eigen kleurgebruik, dat
zal het moeten worden. Maar pas op dat het geen extremisme wordt. Klasseverschil in het
mensdom is ons niet vreemd, gezien het verleden. Wordt een trend van iets nieuws altijd
voorafgegaan door pioniers en liefhebbers, het volgt vanzelf door de massa. Verleiding heet
dat, navolging, jaloezie en bezit. Het is de aard van ons mensen.
Verleiden en verleidelijke kleuren
Hiermee gaan ook koppelingen om iets te bezitten, met de nieuwe functie ervan.
Een product is bijvoorbeeld verbeterd met functie. Of door een nieuwe materiaaltoepassing. Of door aanpassing van de vorm. Of is het door ideologie? Dat het in je hoofd zit, van
dat past bij mij? Verleiding is een zelfkeuze, goed of slecht. Je kan namelijk ook de verkeerde
keuze maken! Maar de kunst van het verleiden is een specialisme. Een analyse van hoe u te
bereiken valt tot een aankoop van uw keuze. Het is bestudeerd met marktonderzoek, door
uw gedrag te analyseren. Wat wilt u dan kopen of verwerven? Wat weet u van mij? Nu is bij
die analyse een zekere factor van ‘veiligheid’ van product/productie er bij ingebouwd.
Een fabrikant of designer is er zich wel van bewust dat het ‘nieuwe’ best kan floppen. U bent
namelijk een tikje eigenwijs wat dat betreft. Maar de verkoopwaarden zijn wel goed bekend
tegenwoordig. U bent namelijk niet zo lastig meer als het gaat om aankopen. U bent gemakkelijk te hanteren en te verleiden. En daar wordt kleur bij gebruikt. En die kleur stroomt binnen bij u thuis in de vorm van electronica, internet, televisie en computergebruik. Het is niet
alleen meer verf in bussen.
Bedrijven koppelen zich aan brands, met een eigen ‘huiskleur’ , signaalkleuren, in eigen
vertoningsstijl. Coca-Cola staat garant voor eigen smaak, maar ook voor de eigen kleur rood.
Een fabrikant van ijs zal nooit de kleur rood gebruiken maar een koude kleur die staat voor
verfrissing en koelte.
Wel kleuren voor het smaakassortiment, de exotische smaken zoals cerise (rose) vanille
(creme) of pistache (groen). Maar dan bent u al binnen om een keuze te maken op de kaart.
IJs gebruikt u als het warm is, u heeft behoefte aan frisse en koude kleuren. Koffieverpakkingen zijn weer juist warm van kleuren, gerelateerd met sfeer en gezelligheid.
Rood is een kleur die ervaren wordt als exotisch, sex, hot, prikkelend, opvallend als accent.
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Hoe rood kan
rood zijn.
Zo wordt u gebombardeerd met merken, fabrikanten en logo’s, voorzien van ‘eigen’ kleuren.
Ja, die kleur past wel bij dit of dat product! Het woord verleiding is eigenlijk het woord
promotie geworden. Dat is gekoppeld aan het soort van product, hoe staat dat in de markt
en hoe promoten we dit? Het moet leiden tot een succes. In naam en merkbekendheid en
ook in gebruikstechnologie. Het komt over als een soort mini-revolutie van de fabrikant/
producent. Dan is het kleurgebruik heel belangrijk daarin. En natuurlijk hoort daar een
pakkende slogan bij.
En het veranderen van bedrijfskleur of logo kan niet abrupt plaatsvinden maar in
geleidelijke stappen. Bang zoals men is het bekende merkbeeld zomaar te verliezen bij de
consument. Niet voor niets komt het voor dat bij bedrijvenfusies het vertrouwen bij
consumenten wegvalt. Veelal worden fusies zonder de nodige vertrouwensuitleg aan
cliënten uitgevoerd. Het kan duiden op een niet zo goed marktsegment.

signaalkleuren van brands
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Maar er zijn sterke brands
DHL ‘We move the world’. De kleurenachtergrond is warmgeel met een percentage rood
erin. De teksten en het logo in een warme rode kleur. Het gebruik van de gele kleur gaat
voor alles op. Auto’s, containers, vliegtuigen, papier, dozen en enveloppen en de bedrijfskleding is geel, tesamen met het rode logo! Maar daarnaast dat het de eigen kleur voert is er
het aspect verleiding. Die betekent hun dienstverlening om u gemakkelijk uw verzending,
waar ook naar toe, u uit handen te nemen en te verzorgen. Gemakkelijk voor u!
En u ook beinvloeden
Dat er echt goed over promotiekleuren wordt nagedacht en die u kunnen beinvloeden is
zeker waar. U staat er als gemiddelde mens niet zo bij stil. Wellicht geen kleurenbewust, zo
expliciet, maar wel onbewust in acceptatie ervan. U koopt op merk en kleurverpakking!
Nog een sterke die niet ten onder zal gaan is brand Zwitsal. Al 80 jaar jong zijn de baby’s. Je
voelt je als ouder gebonden met je kind, geeft het verzorging zoals nodig. Zo kan je vertrouwen op Zwitsal. Bekend van babypoeder, ofwel talkpoeder. Het Zwitsal poeder met plantaardige canola-olie bevat voornamelijk talk dat in staat is kleine hoeveelheden vocht te absorberen. Zwitsal poeder houdt de huid droog, soepel en glad. C.J. Jansen, apothekersleerling,
fabriceert kort na WO1 zijn recept ‘Congo Salbe’. Hij probeert het recept te verkopen aan een
apotheker in Apeldoorn. Dit mislukte en hij besloot om in 1920 voor zichzelf te beginnen
met ‘De Nederlandsche Fabriek van Pharmceutische Producten’, dit werd de grond
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slag voor Zwitsal dat in 1928 werd geintroduceerd. Het product werd vooral voor baby’s
gebruikt. Hij breidde zijn assortiment dan ook uit met poeder, olie en zeep. Een groter pand
werd betrokken in 1932 te Apeldoorn en in 1940 een tweede fabriek. In 1947 een derde
fabriek en in 1964 stopt Jansen met de onderneming die dan gefuseerd was met Koninklijke
Zwanenberg-Organon. Daarna komt het in handen van Akzo. In 2002 is Zwitsal Nederlands
grootste en bekendste babymerk.

Was de hoofdkleur in de eerste jaren wit en zwart in de verpakkingen, al gauw was geel en
rood een huiskleur verbonden met Zwitsal. De kleur geel (een percentage) is dominant in
de verpakking. Het rood is niet echt dieprood maar ook een percentage en heeft een zacht
contrast met het geel. De producttekst heeft een bescheiden contraststerkte met het geel.
Toegevoegd wordt een eyecather in de ronde vorm van doelherkenning of soort van inhoud. Industriële ontwerpers hebben de vorm van de verpakkingen rond en zacht gemaakt.
Zodanig gebruikt in associatie met ronde zachte vormen van baby’s en peuters.
Consument, reclame, verpakking en logo’s
Gebruiksartikelen die u gebruikt hebben een kenmerk. Van reinigingsmelk tot hondenbrokken toe. Alle verpakkingen hebben een signaal naar u toe. Met een sterk logo,
gekoppeld aan de merknaam. De vertrouwde kleur die u kent, een kleurconsistentie op
lange termijn. En dan af en toe een toevoeging van ‘nieuw’ of ‘vernieuwd’ erbij. Dit om uw
interesse te handhaven of het product bij te stellen aan marktwaarde. Maar bovenal staat
het producentdoel: u beinvloeden, kennis van het product te nemen en die kennis of
gebruik te laten handhaven. Dat heet marktbeleving.
U bent een kleurverslinder
Een consumer heet dat. Afhankelijk van leeftijd, inkomen en opleiding bent u ‘ingedeeld’.
In klasse van koopgedrag, van verbruik, behoefte en wensen. Daarbij komt dat iedereen
psycho-grafische kenmerken heeft op basis van karakter en gevoel. Kleur is zo’n gevoel.
Die kleur is te ontleden in u. Wat is uw lievelingskleur?
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Die vraag van lievelingskleur is wel te beantwoorden in de verschillende doelgroepen/
doelmensen. En de wereldkleuren worden daarbij op afgestemd. En daar een passende
slogan erbij maken. Het verschilt natuurlijk ook per wereldland en cultuur.
Een overleveringscultuur met daarbij behorende kleuren.
Kleuren koppelen aan merk of naam
Groene stroom, bestaat eigenlijk helemaal niet, maar de associatie met groen is
nu eenmaal als, ‘veilig’ of ‘milieuvriendelijk’. Groen staat ook voor natuurorganisaties. Parkbeheer en resorts. Maar groen heeft ook betekenissen als, gifgroen, niet rijp, onwetendheid, bedorven, ergernis of niet gezond zijn. Er zijn dus
tegenstellingen waar te nemen. Het is maar net hoe de kleur in de context staat.
Je vult de kleur automatisch in bij je stemming of de situatie.
Rood is een warme kleur. Staat bekend als passie, vurig, verlangend, warm, sportief, opvallend in accent en signaal en liefde. Maar ook te boek als
gevaarlijk, bloed, stop en halt en diverse verboden. Maar in sommige culturen
verbonden met de dood of weer met geboorte.
Geel wordt in verband gebracht en dat gebeurd in onze psyche als een
warme kleur van licht, helderheid, blijheid, zon en warmte, ruimtegevend, jong
en vrolijk. Negatief is geel bijna niet. Maar als het geel hard van kleur is
ervaren we het als te dominant, schreeuwlelijk, te primair.
Blijft nog over blauw. Geeft in onze beleving weer in positieve zin, hemel,
vakantie, zomerweer, water en koelte. Het wordt ook verbonden met de roomse
liturgie Maria en baby-jongens. Marineblauw is ook bekend in stoffen en de associatie met metaal en de digitale wereld-omgevingen.
Goud en zilver. Die kleuren horen er ook bij. De namen goud en zilver staan
synoniem voor, waarde, status en aanzien, glans, pronken en rijkdom.
Vele andere kleuren zijn volop in naam aanwezig in ons. Roestbruin, turqoise,
indigo, lijkbleek, vaal, blond, sneeuwwit, koper, zalm, chocoladebruin, roetzwart,
grasgroen, melkwit, hemelsblauw, bladgroen, citroengeel, kersenrood,
appelgroen, ijsblauw, legergroen, platina, botergeel, ivoorwit, avondrood,
morgenrood, herfstkleur, strontkleur, zand, steen, suède, doodskleur, huidkleur,
haarkleur, vleeskleur, emaille, transparante kleuren, pastel, bont, etc.
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Regenboog
We kennen de kleuren ervan, maar ook het volksgeloof vertaalt deze kleuren als een ‘hemelring’ een verbinding met hemel en aarde voor eeuwig voor alle levende wezens. (grieks, Iris)
De kleuren van het spectrum zitten erin, eigenlijk alle kleuren die we kennen als het ‘witte
licht’.
Het is een algemeen verspreid geloof dat deze verbinding tussen de twee werelden, wij dus
zelf, het de menselijke zielen mogelijk maakt na de dood naar de hemel te stijgen.
In andere landen geldt de regenboog als een heilige boog of ‘ring’ die ‘schijnt’ en geluk en
vruchtbaarheid brengt. En wie kent niet het verhaal dat aan de voet van de regenboog een
ketel vol met goud ligt. Nog op tal van andere plaatsen in de wereld worden weer andere
riten eraan gegeven. Maar het veelkleurige wordt gezien bij allen als een goddelijke boog
van ons leven in bontheid en verscheidenheid.
Maar het is niet meer dan een natuurverschijnsel, een breking en weerkaatsing van zonnestralen in regendruppels. Het licht valt van opzij op de regendruppels. De breking van de
stralen in- en uittredend van de druppel vormt het spectrum van kleuren.
De eerste oorsprong van de kleuren
Die kleurwaarneming is benoemd, sinds mensenheugenis en gaat terug zover dat het ooit
‘benoemd’ is geworden. Door wie? Door de oermens? Zei die persoon tegen de ander: ‘kijk,
dat is rood?’ Al duizenden jaren voor Christus is er al een kleurenpalet benoemd. Hoe komt
men eraan? Het komt allemaal uit de elementen, waarvan wij deel uit maken. Aarde, lucht,
vuur en water. Van die allereerste vroege tijd weten we natuurlijk niets, maar de mensheid
als vergankelijk schepsel is altijd al gefascineerd geweest waar we vandaan komen en ook
waar we naar toe gaan. Een ‘schepper’ in wat voor geloof dan ook wordt gedacht te zijn het
‘opperste’ van nacht en zon, hemel en sterren tegelijk. De kracht van de oorsprong waardoor
wij allen leven. Zowel sterfelijke mensen als ook onsterfelijke goden.

In de Oost Aziatische cultuur is yin, het vrouwelijke, de noordelijke helling aanduidend,
die zich afwendt van de warmte en de zon. Het staat voor koelte, schaduw, vochtig weer
en regenwolken. Yang is de zonnekant en wordt in verband gebracht met licht en warmte
van de dag. Dit is een oergedachte die de taoïstische filosofie verder ontwikkelde. Yin was
het donkere, nachtelijke, schrikwekkende, barende, zachte: aarde, maan en water. Yang, het
heldere, energie, het harde: hemel, zon en vuur. De elementen.
Een verklaring voor de natuurverschijnselen. Het verklaart de samenwerking van de witte en
de zwarte punt als energie. ‘Alleen’ te zijn is niet denkbaar. Iedere ‘tegenenergie’ kreeg een
‘eigen’ kleur. Zo ontstaat het als ‘waardekleur’ voor elk. Dat wordt weer vertaald in ons brein
en herinnert het als een ‘spoor’. Een signaal voor iets. In vele andere culturen is zoiets terug
te vinden, al gaat het wel in varianten ervan. Maar wel is duidelijk, bij allen gaat het over
hemel en aarde. Met levensbomen, aardgodinnen, aardvrouwen etc. Daarbij een ‘hemel’ tot
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de sterren met zon en maan en ruimte. Allerlei verhalen over de mensheid, over zichzelf
en het geheel van de natuurverschijnselen. Processen in de kosmos die de mens vergelijkt
met wat er in zijn lichaam afspeelt. De oermens is in ontwikkeling van zichzelf. Geeft aan
iets een ‘spoor’naam, zo ook impressies en ‘gevoel’. Een kleur daarbij of anders gezegd een
‘tintwaarde’ wordt benoemd met woord en beeld.
Folklore
Zoals het is opgeschreven en overgeleverd. De aardse mens is uit elementen van de wereld.
Vlees uit (aarde), bloed uit (water), de adem is de wind (lucht) en zijn lichaamswarmte uit
(vuur). En vinden we niet dat er altijd al tegenstellingen zijn gecreëerd, contrasten van goed
en kwaad. Hemel en hel. Er zijn er nog meer in beelden en woorden en begrippen.
Ook in kleuren zijn die contrasten te vinden.
Het is de oerknal die ons splitste, de mens is nu eenmaal van ‘twee’. Zoals alle leven op aarde
van symmetrie is. Zelfs alle vormen die we kennen zijn van links en rechts, boven of onder.
Heel veel is hierin terug te vinden in oorsprong deelbaarheid! Man of vrouw. Een kleur en
een andere kleur. Deze kleuren hebben eveneens deelbaarheid. Te zien in de complementaire kleuren. Dat zijn de tegenovergestelde kleuren. Die ook wat van waarden hebben als
Yin en Yang of een ‘spoor’ zijn. En elkaar ook additief vermengen als een helder wit licht!
‘Het’ licht van ons leven, samen zijn. Wie van kleuren houdt is een levend mens. In evenwicht
en balans.
Signaalkleuren en schutkleuren
In de natuur zijn de kleuren al in de prilste levensvorm bij het soort. Hun bewoners van het
eerste uur, ca. 3 miljard jaar geleden, de algen produceerden al kleuren. Ze bevatten in de
verscheidenheid van de soorten een pigment phyco-erythrine, dat geel, groen, blauw en
violet licht absorbeert, (dus niet wordt teruggekaatst maar opgenomen) voor hun energievoorziening in een biochemische reactie, voor hun bestaan. Het rode licht dat overblijft en
dus niet wordt geabsorbeerd wordt teruggekaatst van het lichaampje en wij zien het als een
rood object!
Planten zijn meestal groen gekleurd. Die hebben een pigment chlorofyl (bladgroen) voor
fotosynthese. Een proces waarbij de energie van het zonlicht wordt aangewend om uit
water en koolzuur, koolhydraten te maken. Dat chlorofyl maakt energie door absorbtie, het
opnemen van rode, gele, blauwe en violette zonnestraling en reflecteert dus het overblijvende groene licht. Zo zien wij dus de bladeren groen. In de soorten en rassen van planten zijn
ook erfelijke eigenschappen aanwezig in samenstelling van celkernen die varianten in hun
kleuren vertonen. Vermenging onderling van ouderlijke eigenschappen, geven verschillen
in kleuren en patronen. Kleur is dus eigenlijk een evoluatieproces. Het is een assortiment van
pigmenten die planten hebben, die zich aanpassen aan zonnelicht en golflengte
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van het jaargetijde. De planten gaan andere pigmenten in zich gebruiken, de absorbtie en
terugkaatsing van de kleuren verandert. De reflecties worden rood, geel, oranje. De herfst is
er weer.
Dieren hebben ook kleuren om hun soortgenoten te herkennen en in hun voortbestaan te
overleven. Om niet op te vallen, camouflage, of juist wel op te vallen. Om redenen van vertoon, of bij felle kleur te verstaan, let op ‘ik ben niet eetbaar’. Het gaat mij niet om in detail te
treden over de genetische wetenschap maar dat ook pigmenten in het complexe DNA een
rol spelen is wel duidelijk bij rassen als dier en mens.

Signaal- en schutkleuren
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Kleuren wel of niet zien
Het heet geen kleurenblind te zijn, maar een stoornis in het zien van de normale reeks.
Het meest voorkomend afwijkend is rood en oranje. Ze worden verward met waarnemingen als geel en groen. Het beste wat de ‘gewone’ mensen waarnemen is blauw tot
groen van het spectrum.

Is het donkerrood of is het bruin?

Is het bruin of donkergroen?

Zo zitten we er wel eens naast als donkerrood
en oranje verward worden met bruin en groen.

Normaal

Protanoop

Deuteranoop

Tritanoop

Kleurstoornis wordt genoemd (deuteranoop)
grijs, geel en blauw. Trichromaten normaal, geel,
rood, groen. Anomale trichomaten, meer groen
(deuteranomaal), meer rood is
(protonomaal).
Protanopen en deuteranopen maken zeer
afwijkende kleurstellingen. Ze zien uitsluitend
helderheid, gelijk makende beelden. Kleurverschillen zien ze dus nauwelijks. Maar het
benoemen van kleuren zoals hemelsblauw en
groen gras is hen als kind al aangeleerd. Men
weet niet beter.
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Is de kleur van vroeger tijd dezelfde als heden?
Ja, wel in de pure vorm van optische kleur. Nee, in de betekenissen die er aan gegeven werden en nu ook nog, maar in een andere interpretatie. Het was bij de primitieven een spel van
licht en duisternis, hetgeen het ritme van leven en overleven een dagelijks bestaan was.
Tot aan hun dood ging dat zo, alleen bij de dood werd een rode stof gestrooid over het
graf van de overledene. Een teken van neem het ‘leven de rode kleur’ mee. Rood stond voor
hun als levenskleur. Het is een theorie, bewijzen zijn er niet. Maar toch is rood altijd de kleur
geweest van het vuur. Vuur dat warmte geeft en versmolten met andere stoffen iets kon
veranderen. Letterlijk een kleur kon veranderen. Dit geeft ideeën om stoffen te creeëren,
zoals aardewerk, glas en er werden zelfs pogingen gedaan om goud te maken.
De kleuren hebben vroeger betekenissen, verbonden aan religie, status, koningsschap, heerschappij en het goddelijke te symboliseren. In Egypte is blauw een goddelijke kleur.
Wat verder in het Midden-Oosten eveneens. De Grieken en Romeinen voerden purper als
één van hun heilige kleuren. Kleurwaarneming is dus toen een ‘norm en waarde’ gedrag die
de mensen ondervonden. In woord, beeld en muziek. Men uitte de kleuren in schilderingen,
grottekeningen en bestreek ook het lichaam met kleuren en motieven. Het was een
communicatie met anderen, het laten zien aan anderen. En zo schiep men een eigen cultuur.
Een hele magie van filosofen staat op. Heiligdommen en ‘moeders’ bezweren de cultus.
De orderegel is nu geboren. Godinnen werden toegewezen met hemelse en aardse
krachten. De verschillende werelddelen vormen hun eigen cultuur. Ook een kleurcultuur. Het
verbind de mensen met hun ziel. Over leven en dood. Over ontstaan en verering.

Festival of the Ashanti Ring 2004, Picture: Imaginative traveller
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En daar horen symbolen bij. Geschilderd in felle kleuren, signaal en cultuskleuren. Verhalend
met betekenissen. Over demonen, voorouders, het begin van hun wereld.
Thans kijken we nog hetzelfde als de eerste mens, maar ons kleurbesef of anders gezegd
de koppeling in relatie met ‘innerlijke’ kracht is anders. Religies zijn in beleving veranderd,
alhoewel de kleuren nog altijd er aan verbonden zijn. Zwart en paars voor boete en rouw.
Rood en goud en ook wit als feestelijk. En het lichte blauw voor de Mariaverering.
Kijk die orderegels van de vroeger bestaande culturen worden nu nog wel verweven of
anders geïnterpreteerd. Dessins, motieven en vormen worden geïnspireerd om te
verschijnen in de aard van vroegere culturen.
Wat is er ooit geweest, de mens te sieren met verf, kralen en edelstenen. Met goud bekleed.
Al duizenden jaren voor Christus is het de mens niet ongewoon zich te beschilderen.
Indruk te maken op een ander? Hoger in positie? Zeker is dat rituelen, offering, kleding,
gebruiksvoorwerpen van status, leiders en dus ook koninklijke, vorstelijke leiderskleuren,
van de partij waren. En nog steeds. Elk land kent zijn nationale kleur. Ook te zien in ambten
en dienstverlening. Er is symboliek voor allerlei functies. Een brandweerauto is rood. Groen
staat voor veilig en voor exit op een lamp. Verkeersborden zijn veelal rood en wit, goed
leesbaar als een verbod. En wat denkt u van de culinaire smaak. Het gerecht ziet er goed uit
maar smaakt toch niet. Of andersom, een brij van iets, maar smaakt verrukkelijk. Het wordt
bepaald mede door de waarneming van kleur en deels door de hersenherkenning wat men
weet of waar het voedsel vandaan komt. Onbekend maakt onbemind.
Vlagvertoon
Kenmerken zijn, aanvoerend, impressief, machtig, strijdvoerend, signaal, status, dominantie,
triomf, tonen van bezit en eigenaar. Ook als groepering, afscheidend van de rest, identiteit!
In de Klassieke Oudheid werden er al signalen gegeven. Of dat precies met vlaggen
gebeurde is niet zeker. Wel bij de Romeinen werd dit toegepast. Als een signaal doorgeven.
In de middeleeuwen werden vlaggen gebruikt om de identiteit van de leider of heerser aan
te duiden. De vlag is heden nog steeds een symbool. Met respect voor de verworven
geschiedenis van land en goed. Onderscheidende vormen: banier, vaandel, dundoek,
wimpel, signaal.
Banier. Een dundoek waarvan de hoogte groter is dan de breedte. Meer een militair gebruik.
Meer en meer ook in gebruik in winkelcentra en expositieruimten om aandacht te vestigen
op de boodschap. Handig om hoge muren of gevels mee te bekleden. Van boven tot onder.
Vaandel. Gebruikt voor een vlag van verplaatsbare eenheid, een schip of legereenheid.
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Kan u met de kleur overeenkomen of het smakelijk is? Is het tomatensoep of tomatenpuree? Als u aan
tomatensoep denkt is de kleur dan van belang? U beoordeelt eerst de kleur op uw bord van heerlijk tot
twijfels over kwaliteit, dan pas gaat u proeven. Maar u had eerst al een oordeel! Beschouw dit psyche als
een signaal.

Dundoek. Het materiaal is dun. Bijvoorbeeld spandoeken. Voor het wapperen in de wind.
Wimpel. Is lang en smal. Heeft een vrijer protocol. Kan gebruikt worden op plaatsen en
manieren waar een vlag niet is toegestaan.
Signaal. Een vlag bijvoorbeeld in gebruik bij geven van informatie. Een strandwacht,
racevlaggen op het circuit van auto- en motorraces, formule 1 races, ralleys, fietswedstrijden,
sportwedstrijden, oversteekplaatsen, evenementen, routevolging, afzetlinten en afbakening.
De Nederlandse vlag volgens de kleuroverlevering 17e eeuw
De eerste baan horizontaal is vermiljoen (vermilicus) een rood oranjeachtig pigment. In de
natuur als mineraal cinnaber. Ook bekend is cochenille, een rode kleurstof uit kleine insecten
(schildluizen). Het pigment was ontzettend kostbaar deze cinnaber of cochenille. Nog steeds
is dit zo bij aankoop van vermiljoen olieverf. Maar veel kleurverven worden nu synthetisch
gemaakt (kwiksulfide synthetiseren). Nadeel van deze verven is de lichtechtheid. Zeker van
vermiljoen. Onder invloed van licht kan vermiljoen overgaan in een zwart product, een
stabiele zwarte kwiksulfide modificatie. Als er ook nog eens een chloride aanwezig is,
verkleurt het zwart wel eens tot wit. Zo ziet men over oude schilderijen wel eens een waas
grijs, of stipjes zwart over het gebruikte vermiljoen. Ook is het moeilijk vermiljoen te
combineren met andere pigmenten. Vermiljoen is zwavelhoudend, als dit vermengd wordt
met loodwit, dan krijgt het loodwit een grauwe kleur. Vermiljoen is niet met ultramarijn te
mengen. Dit geldt natuurlijk allemaal voor het historisch pigment. Tegenwoordig en dat al
vanaf de jaren 1800 is het vermiljoen vervangen door een variant van het rood, cadmiumrood. Wel lichtecht en te vermengen met alle pigmenten. En daarbij, vermiljoen was
uiterst giftig.
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Tweede baan wit.
Derde baan, kobaltblauw (kobold).
Ook een pigment van het zuiverste blauw. Kobaltzouten werden al voor 1500 v. Chr. in
Egypte gebruikt. Later in China tijdens de Tang-dynastie (618-906). Het werd voor aardewerk
gebruikt. Een ander pigment gebaseerd op kobaltblauw werd in de middeleeuwen gewonnen uit blauw gekleurd glas (smalt). Maar het duurt nog tot 1694-1768 dat kobalt genoemd
wordt als bron van het blauwe glas. Men dacht eerst dat het blauw bismut was. Ook een
blauw element. Pas in 1777 werden kobaltverbindingen verder vastgelegd. In het
impressionisme gebruikten schilders graag de kleur kobaltblauw met daarnaast
kobaltviolet. (Claude Monet, Auguste Renoir)
De Nederlandse vlag heeft in de onderste baan de kleur kobaltblauw sinds 1937. Voor die
tijd werd een donkerblauwe kleur gebruikt. Tegenwoordig wordt kobaltblauw ook gebruikt
voor het drukken van bankbiljetten, omdat het fotochemisch makkelijk te herkennen is.
De kleuren van de Nederlandse vlag.
Rood: Cyan22% Magenta98% Yellow94% Kracht15%

Wit is een horizontale baan in verhoudeng een derde
van grootte met het rood en het blauw.

Blauw: Cyan100% Magenta99% Yellow30% Kracht29%

Kleurbibliotheken
Tegenwoordige kleurbibliotheken als kleursysteem gebaseerd op drukinkten.
- Pantone, ook PMS genaamd, (Pantone Matching System), eigen pigmenten inkt.
- Toyo, in 1050 inktkleuren ‘pure pigments’.
- Trumatch, systeem van normale kleureninkten in classificatie van tint, verzadiging en
helderheid, ca. 2000 kleuren.
- HKS, kleurensysteem met 120 steunkleuren van Hostmann-Steinberg, Kast & Ehinger en
Schmincke & Co.
- Focoltone, systeem met 763 CMYK steunkleuren. Geschikt voor bv overdrukken.
- DIC color, 1280 CMYK steunkleuren. Veel gebruikt in Azië.
- ANPA, American Publishers Association, 300 kleuren, steunkleuren voor dagbladen.
Alle systemen en inkten hebben een eigen codering voor hun kleurstalen.
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Over kalibratie van kleuren
Ofwel objectieve fysieke metingen. We kennen RGB additieve kleurmenging en in
CYMK subtractieve kleurmenging. En overige systemen, allen ook gebaseerd uit het
kleurengamma.
De voornaamste systemen:
- NCS systeem
- CIELAB systeem
- Pantone systeem
- Munsell Color System
- Additieve en subtractieve systemen
paar 1

paar 2

paar 3

NCS, Natural Colour System®, uit de jaren 1970 is
wit
groen
geel
gebaseerd op de grondslag, als redenering aan
zwart
rood
blauw
name, dat er drie paren van elementaire kleuren
NCS
zouden zijn: wit en zwart en twee paren in bonte
kleuren: groen en rood en geel en blauw.
Er zijn hele boeken aan gewijd aan dit kleurmodel
van het Scandinavische Kleureninstituut van
Stockholm in Zweden. Het is ondoenlijk maar ook
niet nodig hun hoofdthese vanaf hun oorsprong uit
te leggen. Maar in het kort kan er iets over gezegd worden. Men ging uit dat de menselijke
ervaring kon bevatten vier bonte elementaire kleuren: rood, geel, groen en blauw. Niet met
de bedoeling te komen tot een menging van de kleuren (alle andere kleuren), maar beoogt
de intuïtie te beschrijven hoe de mens de mengingen van kleuren in zich opneemt.
Na vele onderzoeken en heronderzoeken, ook uit de 19e eeuw, werd de subjectieve
kleurwaarneming, de fysica, hoe men kleuren zag, vastgelegd in hun vierkleuren elementaire kleuren. Maar groen is geen elementaire kleur! Latere onderzoeken in de 20e eeuw
brachten kleurenleren van subtractieve primaire kleuren: magenta, geel en cyan.
De driekleurenleer NCS kwam dan ook in de jaren 1970 met een verbeterd samenhangend
systeem van gekalibreerde instrumentaria, standaard kleurstalen en kleurcodes. Niet meer
subjectief maar objectieve fysieke metingen.
Maar is dit wel zo? Standaardrood volgens objectieve code is vastgelegde standaard.
Maar ziet (elk mens) dat ook in het brein als een standaard rood? Kijk dat is nu hun uitgangspunt geweest in de jaren van 1960. In de 1970 jaren is er naast het gestandaardiseerd
kleurengamma van verzadigd cyan en magenta onderzoek doorgevoerd in de eerdere NCS
stellingen. Een weerlegging van de eerdere redeneringen werd uitgevoerd en bevestigd.
Het NCS systeem blauw en magenta werd meer aangepast aan de ‘driekleurenleer’.
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Blauw werd dichter bij cyaan aangepast en rood ging meer richting magenta. Het geel werd
minder oranjeachtig. Maar hun kenmerk van vierkleurenleer hield men staande. NCS
bezigde in 1995 nog steeds met hun groen: rood, geel, groen, blauw.
Dit zijn de kleuren van de menselijke ‘psyche waarneming’, een resultante. Een samenvoeging van. NCS houdt dus vast aan vierkleurenleer met drie basisparameters van kleur:
- intensiteit
(lichtsterkte)
- de verzadiging (hoe fel of zuiver de kleur is)
- tint		
(over welke kleur het gaat)
Daarbij drie waarden:
- hoeveelheid zwart, waarmee de intensiteit bepaald wordt.
- kleurigheid, is een fysieke waarde
- percentage van elementaire kleuren, tussen geel-rood, tussen rood-blauw, tussen blauwgroen, tussen groen-geel. (percentages zijn dus tinten)
Zo komen ze dus tot het noteren van kleur-codes, enkele voorbeelden
Okergeel = NCS 3030-Y30R
NCS
30
30R
zwart samenstelling
mengkleur 30% rood
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-

kleurigheid		

Y
tint=geel

%

De Zweedse vlagkleuren
Geel = NCS 0580-Y10R
NCS
05
10R
5% zwart
10% rood

80

-

80% kleurigheid		

Y
90% tint=geel

Blauw = NCS 4055-R95B
NCS
40
55
R
95B
40% zwart
55% kleurigheid		
5% tint=rood
95% blauw
NCS is een subtractief kleursysteem. Sluit wat meer aan in het visuele systeem wat een mens
in de hersenen waarneemt.
(bron: Rolf G. Kuehni, 2003 Color Space and its Divisions:
Color Order from Antiquity to the Present, Hoboken, New Jersey)
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RGB notering, is een rood, groen, blauw systeem dat additief is en wordt toegepast in
computermonitors en kleurentelevisies en geeft meer aan dat ook nog een mentale,
geestelijke gedachte, omzetting van kleuren moet plaatsvinden die veel minder direct bij
de werkelijkheid ligt. Ook in Hex codes# weer te geven.

Primaire kleuren voor additieve kleurmenging RGB, rood, groen, blauw.
# FF0000
# 00FF00
# 0000FF

R 255
G 255
B
0
		

C
M
Y
K

9
0
91
0

R
0
G 255
B 255
		

C
M
Y
K

57
0
14
0

R 255
G
0
B 255
		

C
M
Y
K

0
92
13
0

CMYK notering, is daarentegen subtractief en een correcte weergave van kleuren.
Primaire kleuren voor subtractieve kleurmenging CMYK, cyan, magenta, yellow en key (zwart)
Er zijn kleurcoderingen en kleurruimten in systemen:
- CIELAB		
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)
- CMYK		
Cyaan, Magenta, Yellow, Key
- HSL / HLS
Hue, Saturation, Lightness
- HSV / HSB
Hue, Saturation, Value / Hue, Saturation, Brightness
- HTML		
HyperText Markup Language
voor het World Wide Web
- NCS		
Natural Colour System
- Pantone PMS Pantone Matching System
- RAL		
Reichs Ausschuss für Lieferbedingungen
- RGB		
Rood, Groen, Blauw
- YIQ		
Televisiecodeersysteem
- YUV		
Televisiecodeersysteem
- YPbPr		
Kleurcodering voor elektronica, videobeelden
- NTSC		
National Television Standards Committee, analoge norm voor kleuren TV
		
Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Japan
- PAL		
Phase Alternating Line, analoge norm KTV West-Europa, uitgezonderd Frankrijk
- SÉCAM		
Séquentiel Couleur à Mémoire, analoge norm KTV, Oost-Europa en Frankrijk
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HTML, HyperText Markup Language is een computertaal, opmaaktaal voor de specificatie
op het World Wide Web (www). Het wezenlijke van HTML is dat het hypertext ondersteund
in documenten met hyperlinks (koppelingen). HTML bestaat uit platte tekst waarin met
markeringstekens is aangegeven hoe de tekst moet worden gepresenteerd. Zo’n markering
heet tag. HTML wordt meestal bekeken met een webbrowser, een programma op de
computer dat HTML-documenten opvraagt en als opgemaakte tekst de gebruiker toont.
Steeds meer mensen publiceren een eigen website in de vorm van HTML-document.
Zo zijn er programma’s die voorzien in het maken van je eigen site in HTML kleurenpagina.
HTML gebruik is zo uitgebreid dat een boek alleen hiervoor is te vullen. We houden het hier
maar oppervlakkig op het gebied van web en monitoren met HTML kleuren en CCS
(Cascading Style Sheets). De laatste beheert onder meer de stijleigenschappen van de
kleuren in een HTML document. In CCS bevinden zich onderdelen om vast te leggen in kleuren: - color, background color en randen.
Een kleurenmonitor geeft kleuren weer in bepaalde combinaties van rood, groen en blauw
(additief ) als RGB basiskleur. Deze kleuren zijn mogelijk in intensiteit vast te leggen in:
- percentages, numerieke getallen en hexadecimale notatie.
Daarnaast is er in HTML en CCS naast het RGB nog te kiezen in kleurnamen en systeemkleuren (zie pagina’s volgend). Er is ook een genaamd veilig kleurenpalet, dat wil zeggen het
palet dat uit 216 RGB waarden bestaat in hexadecimale notatie, of met RGB numerieke getallen, die door elke browser in uw monitor gezien wordt als de juiste kleur die men bedoeld
heeft als juist te waarnemen. (niet elke monitor heeft een browser die 16 miljoen kleuren
kan zien, al is dat tegenwoordig meer standaard)
Enkele voorbeelden uit de kleurbibliotheken
Pantone,
486 C 		
In CMYK 2 55 48 0
Toyo, 		

CF 10532

In CMYK 2 55 48 0

Trumatch

5-d		

In CMYK 0 55 48 0

HKS		

11 E		

In CMYK 0 50 46 0

Focoltone

5050		

In CMYK 0 50 50 0

DIC		

2035s		

In CMYK 0 50 43 0

ANPA		

754-6 AdPro

In CMYK 0 49 42 0
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De HTML kleuren
Om een standaard in de browsers te ondersteunen is een lijst van HTML kleuren samengesteld. Een aantal hoofdkleuren en enkele kleuren zijn bij de hoofdkleuren ingedeeld.
Aangeduid met een Engelse naam voor de kleur en een hexadecimale waarde voor HTML
opmaak. De moderne browsers ondersteunen slechts 16 kleurnamen: aqua, black, blue,
fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white en yellow.
De andere kleuren moeten als hexadecimale waarde worden gebruikt. Aangezien
monitoren werken met een additief RGB waarde zijn de kleuren HTML daaraan als notering
verbonden. Kleuropmaak webpagina’s geschiedt in de naamkleuren of invoer RGB en
Hex codes

De HTML kleuren, een selectie
Nederlandse naam

HTML naam

RGB Hex code #

Indisch rood

Indianred

CD 5C 5C

Lichtkoraal

Lightcoral

F0 80 80

Zalm

Salmon

FA 80 72

Donkerzalm

Darksalmon

E9 96 7A

Oranjerood

Orangered

FF 45 00

Rood

Red

FF 00 00

Vermiljoen

Crimson

DC 14 3C

Vuurvaste baksteen

Firebrick

B2 22 22

Donkerrood

Darkred

8B 00 00

Roze

Pink

FF C0 CB

Lichtroze

Lightpink

FF B6 C1

Palevioletred

DB 70 93

Acaciaroze

Hotpink

FF 69 B4

Dieproze

Deeppink

FF 14 93

Middenvioletrood

Mediumvioletred

C7 15 85

Lichtgeel

Lightyellow

FF FF E0

Lemonchiffon

FF FA CD

Lightgoldenrodyellow

FA FA D2

Papayawhip

FF EF D5

Moccasin

FF E4 B5

Bij alle kleurstalen kan de afwijking voorkomen in de kleur als afgebeeld, omdat de kleur
HTML een RGB additief kleur is.
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De HTML kleuren
Nederlandse naam

HTML naam

RGB Hex code #

Peachpuff

FF DA B9

Palegoldenrod

EE E8 AA

Kaki

Khaki

F0 E6 8C

Geel

Yellow

FF FF 00

Goud

Gold

FF D7 00

Donkerkaki

Darkkhaki

BD B7 6B

Lichtcyaan

Lightcyan

E0 FF FF

Lichtturquoise

Paleturquoise

AF EE EE

Cyaan

Aqua Cyan

00 FF FF

Aquamarijn

Aquamarine

7F FF D4

Turquoise

Turquoise

40 E0 D0

Mediumturquoise

48 D1 CC

Darkturquoise

00 CE D1

Powderblue

B0 E0 E6

Staalblauw

Lightsteelblue

B0 C4 DE

Lichtblauw

Lightblue

AD D8 E6

Hemelsblauw

Skyblue

87 CE EB

Lichthemelsblauw

Lightskyblue

87 CE FA

Diep hemelsblauw

Deepskyblue

00 BF FF

Korenbloemblauw

Cornflowerblue

64 95 ED

Donkerstaalblauw

Steelblue

46 82 B4

Cadetblue

5F 9E A0

Mediumslateblue

7B 68 EE

Dodgerblue

1E 90 FF

Koningsblauw

Royalblue

41 69 E1

Blauw

Blue

00 00 FF

Middenblauw

Mediumblue

00 00 CD

Donkerblauw

Darkblue

00 00 8B

Marine

Navy

00 00 80

Midnachtsblauw

Midnightblue

19 19 70

Lichtzalm

Lightsalmon

FF A0 7A

Oranje

Orange

FF A5 00

Donkeroranje

Darkorange

FF 8C 00

Donkerturquoise
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De HTML kleuren
Nederlandse naam

HTML naam

RGB Hex code #

Koraal

Coral

FF 7F 50

Tomaat

Tomato

FF 63 47

Oranjerood

Orangered

FF 45 00

Groengeel

Greenyellow

AD FF 2F

Groen

Chartreuse

7F FF 00

Grasgroen

Lawngreen

7C FC 00

Lime

00 FF 00

Bleekgroen

Palegreen

98 FB 98

Lichtgroen

Lightgreen

90 EE 90

Midlentegroen

Mediumspringgreen

00 FA 9A

Lentegroen

Springgreen

00 FF 7F

Yellowgreen

9A CD 32

Limegreen

32 CD 32

Mediumseagreen

3C B3 71

Zeegroen

Seagreen

2E 8B 57

Bosgroen

Forestgreen

22 8B 22

Donkergroen

Green

00 80 00

Olivedrab

6B 8E 00

Olijfgroen

Olive

80 80 00

Donkerolijfgroen

Darkolivegreen

55 6B 2F

Donkergroen

Darkgreen

00 64 00

Aquamarijn

Aquamarine

7F FF D4

Mediumaquamarine

66 CD AA

Donkerzeegroen

Darkseagreen

8F BC 8F

Lichtzeegroen

Lightseagreen

20 B2 AA

Donkercyaan

Darkcyan

00 8B 8B

Teal

00 80 80

Lavendel

Lavender

E6 E6 FA

Distel

Thistle

D8 BF D8

Pruim

Plum

DD A0 DD

Violet

Violet

EE 82 EE

Fuchsia Magenta

Fuchsia Magenta

FF 00 FF

Orchidee

Orchid

DA 70 D6
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De HTML kleuren
Nederlandse naam

HTML naam

RGB Hex code #

Mediumorchid

BA 55 D3

Mediumpurple

93 70 DB

Slateblue

6A 5A CD

Blauwviolet

Blueviolet

8A 2B E2

Donkerviolet

Darkviolet

94 00 D3

Darkorchid

99 32 CC

Donkermagenta

Darkmagenta

8B 00 8B

Purper

Purple

80 00 80

Darkslateblue

48 3D 8B

Indigo

4B 00 82

Cornsilk

FF F8 DC

Blanchedalmond

FF EB CD

Bisque

FF E4 C4

Navajowhite

FF DE AD

Wheat

F5 DE B3

Burleywood

DE B8 87

Tan

D2 B4 8C

Rosybrown

BC 8F 8F

Sandybrown

F4 A4 60

Goldenrod

DA A5 20

Darkgoldenrod

B8 86 0B

Peru

CD 85 3F

Chocolate

D2 69 1E

Saddlebrown

8B 45 13

Sienna

Sienna

A0 52 2D

Bruin

Brown

A5 2A 2A

Kastanjebruin

Maroon

80 00 00

Wit

White

FF FF FF

Sneeuwwit

Snow

FF FA FA

Honeydew

F0 FF F0

Mintcream

F5 FF FA

Azure

F0 FF FF

Aliceblue

F0 F8 FF

Indigo

Chocoladebruin

Azuur
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De HTML kleuren
Nederlandse naam

HTML naam

RGB Hex code #

Ghostwhite

F8 F8 FF

Rookwit

Whitesmoke

F5 F5 F5

Schelp

Seashell

FF F5 EE

Beige

Beige

F5 F5 DC

Kant

Oldlace

FD F5 E6

Floralwhite

FF FA F0

Ivory

FF FF F0

Antiquewhite

FA EB D7

Linen

FA F0 E6

Lavenderblush

FF F0 F5

Mistyrose

FF E4 E1

Gainsboro

DC DC DC

Lichtgrijs

Lightgray

D3 D3 D3

Zilver

Silver

C0 C0 C0

Donkergrijs

Darkgray

A9 A9 A9

Grijs

Gray

80 80 80

Dimgray

69 69 69

Lichtleigrijs

Lightslategray

77 88 99

Leigrijs

Slategray

70 80 90

Donkerleigrijs

Darkslategray

2F 4F 4F

Zwart

Black

00 00 00

Ivoor
Linnen
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Pantone PMS
Pantone Matching System. Dit zijn kleurcoderingen in een ordening-standaard tussen
ontwerp- en productieproces. De eerste publicatie, in 1963 was gericht op gebruik van
kleurtechnieken voor grafische ontwerpers en drukkerijen en technieken voor vertaling van
‘eigen’ kleur naar CYMK. (Cyaan, Yellow, Magenta, Key of Zwart)
Begonnen werd met 500 kleuren, vanaf PMS 100. Later kwamen daar nog bij fluorescerende
kleuren en niet mengbare kleuren PMS 012, 021, 032 en 071. In 1991 werd ‘Pantone 1000’
gebracht met 1012 kleuren, met ook nog toevoegingen als ‘Dry trap’. Dat betekent twee
maal dezelfde kleur over elkaar heen drukken. Uitbreidingen volgen nog steeds, de lijst is
1114 kleuren in het jaar 2000. De kleuren zijn bekend in drukkerijen en gaan uit van een
‘eigen’ unieke verfsamenstelling van kleur, die in vermenging met andere kleuren een afdruk
maakt die in CMYK moeilijk is te maken. Afhankelijk van het drukproces en papier.
De afwerking met een glanslaag leveren aparte stalen op. Elke kleur heeft dan ook een toevoeging nodig in code.
C
U
M
TC
TP
T
CV
CVC/CVU
CVP
CVS
SWOP
SWOP-EURO
DS

Coated paper, gesatineerd papier, glanzend, semi-glanzend papier
Uncoated paper, halfmat ongestreken papier
Matted paper, mat papier
Textiel Cotton, katoentextiel
Textile Paper, / TPX Textile Paper Extended
Transparant
Computer Video
Computer Video Coated / Uncoated Paper (gesimuleerd beeld)
Computer Video Process color, (CMYK-kleuren, gesimuleerd beeld)
Computer Video Swop-Standard, (Swop-proces hier gesimuleerd beeld)
Standard Web Offset Printing (VS en Azië)
Standard Web Offset Printing, Euroscale druktechniek
Digital SWOP

Daarnaast is er een druktechniek ontwikkeld met zes kleuren (Hexachrome). In plaats van de
standaard vier kleuren CMYK wordt nu oranje en groen toegevoegd.
Pantone heeft in zijn kleurstalen een digitale benadering gegeven in data om zoveel
mogelijk overeenkomst in computerontwerpen en het fysieke drukwerk te maken.
Deze vertalingen kunnen zijn in RGB, HTML tags of in CMYK waarden.
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De getoonde Solid Color stalen zijn een benadering van de werkelijke Pantone kleur.
De stalen geven een weergave in CMYK en benaderen pure Pantone inkten.
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RAL
ReichAusschuss für Lieferbedingungen. Een Duits kleursysteem ontwikkeld in 1927. Het is
een coderingsssysteem om kleuren van verf en coatings te definiëren.
Er zijn drie RAL-coderingssystemen:
- RAL 1012 Citroengeel:

RAL Classic

= vier cijfers met kleurnaam

- RAL 210 60 30:		

RAL Design

= zeven cijfers, geen naam

- RAL Digital:		

RAL Digitale

= op beeldscherm beschikbare RAL kleurenlijst,

					

met benadering voor mengverhoudingen in

					

kleurcoderingen

					

RGB, CMYK, HLC, LAB en Hexadecimaal

RAL Classic
In 1927 in 40 kleuren. Nu zijn er 210 kleuren als verfkleuren. Een kleurnummer heeft een
kleurnaam in 6 talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Nederlands.
De kleurdefinities zijn standaard geworden in industrie, verkeer e.d. Een brandweerauto in
Nederland is RAL 3000 - Vuurrood. Ambulances: RAL 1016 - Zwavelgeel.
En de politie heeft RAL 9003 - Signaalwit.
RAL Design
Voor ontwerpen is dit palet groter dan 210 classics. Hierin zijn nu beschikbaar 1688 kleuren.
De kleur in RAL design wordt vastgelegd volgens ‘tint-verzadiging-intensiteit’. HSV.
- tint (hue) drie cijfers, in 26 RAL ‘basis’kleuren.
- verzadiging (saturation), 2 cijfers, een percentage/
- intensiteit (value) in HSB )brightness), 2 cijfers, een percentage.
De beide percentages nemen toe in stappen van 10%.
RAL Digital
Een vertaling van beide voornoemde systemen naar kleurcodering. CMYK als ook RGB voor
beeldschermen (bij benadering).
De volgende pagina’s geeft een selectie stalen weer. Alleen bij benadering want deze zijn
gedrukt in CMYK en niet in de RAL kleuren.

40

RAL 1000

RAL 1021

RAL 3001

RAL 1001

RAL 1023

RAL 3002

RAL 1002

RAL 1024

RAL 3003

RAL 1003

RAL 1027

RAL 3004

RAL 1004

RAL 1028

RAL 3005

RAL 1005

RAL 1032

RAL 3007

RAL 1006

RAL 1033

RAL 3009

RAL 1007

RAL 1034

RAL 3011

RAL 1011

RAL 2000

RAL 3012

RAL 1012

RAL 2001

RAL 3013

RAL 1013

RAL 2002

RAL 3014

RAL 1014

RAL 2003

RAL 3015

RAL 1015

RAL 2004

RAL 3016

RAL 1016

RAL 2008

RAL 3017

RAL 1017

RAL 2009

RAL 3018

RAL 1018

RAL 2010

RAL 3020

RAL 1019

RAL 2011

RAL 3022

RAL 1020

RAL 2012

RAL 3027

RAL 3000

RAL 3031
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RAL 4001

RAL 5011

RAL 6007

RAL 4002

RAL 5012

RAL 6008

RAL 4003

RAL 5013

RAL 6009

RAL 4004

RAL 5014

RAL 6010

RAL 4005

RAL 5015

RAL 6011

RAL 4006

RAL 5017

RAL 7001

RAL 4007

RAL 5018

RAL 7002

RAL 4008

RAL 5019

RAL 7003

RAL 4009

RAL 5020

RAL 7004

RAL 5000

RAL 5021

RAL 7005

RAL 5001

RAL 5022

RAL 7006

RAL 5002

RAL 5024

RAL 7008

RAL 5003

RAL 6000

RAL 7009

RAL 5004

RAL 6001

RAL 7010

RAL 5005

RAL 6002

RAL 7011

RAL 5007

RAL 6003

RAL 7012

RAL 5008

RAL 6004

RAL 7013

RAL 5009

RAL 6005

RAL 7015

RAL 5010

RAL 6006

RAL 7016
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RAL 7031

RAL 8003

RAL 9010

RAL 7032

RAL 8004

RAL 9011

RAL 7033

RAL 8007

RAL 9016

RAL 7034

RAL 8008

RAL 9017

RAL 7035

RAL 9018

RAL 7036

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 7047

Voorbeeld
RAL-nummer

Naam

RAL 1015

glanzend ivoor

RAL 9001

crèmewit

RAL 9010

reinwit

RAL 7011

ijzergrauw

RAL 7012

basaltgrijs

RAL 7021

zwartgrijs

RAL 7039

kwartsgrijs

RAL 9006

witaluminium

RAL 9007

grijsaluminium

RAL 5013

kobaltblauw

RAL 6000

patinagroen

RAL 6005

mosgroen

Beschrijving

DIN 4844

Let op: de kleuren worden op iedere monitor anders weergegeven
en zijn dus bij benadering van de werkelijke RAL-kleuren.

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

43

YIQ
(NTSC 1953) Dit is een systeem om kleur te beschrijven. Dit wordt gedaan aan de hand
van luminatie en chrominantie-informatie. Een verwant systeem is het YUV-systeem, dat
gebruikt wordt in het PAL televisiecodeersysteem. Tegenwoordig wordt in het NTSC-codeersysteem gebruikt gemaakt van YUV en is het YIQ-systeem overbodig geworden.
Verlichting met kleurbronnen hoort ook bij het kleursysteem
Het afspelen van optische media zoals in CD-, DVD- en Bleu-ray-spelers;
Het versturen van data door optische kabels;
Amusement, in de vorm van lasershows;
Als meetinstrument, bijvoorbeeld in waterpasinstrumenten en theodolieten voor
landmeten in 3d laserscanning;
Het meten van rotatie met behulp van ring laser gyrokompassen en fibre optic gyrokompassen;
In de geneeskunde, bijvoorbeeld in de oogheelkunde;
Militaire toepassingen, zoals het neerschieten van projectielen;
Industriële toepassingen, zoals het lasersnijden;
In een gas ultralage temperaturen bereiken door laserkoeling.
Toepassingen op telecommunicatiegebied door middel van optische draadloze
communicatie.
Theater, toneel en evenementen kennen het spel met lichtbronnen. Het is een verlichting
als art-work zowel binnen als buiten. Indirect licht, gekleurd met filters in harde en softe
kleuren, warme en koude kleuren. Ook het gebruik van reflectiespiegels of schermen geven
de weerkaatsing van de lichtstralen een wending. De mate van soort oppervlak, kan ook
een gekleurd scherm zijn, absorbtie van lichtstralen en de weerkaatsing op het onderwerp,
geven effecten van allerlei aard. Wat ook gebruikt wordt is de laser. (Light Amplification by
Stimulated Emissions of Radiation). De laser is een lichtstraal scherp begrensd met een klein
focus van een micrometer (een miljoenste meter) of nog wel minder. Een laserstraal
bestaat uit licht van één golflengte (monochromatisch). Een laser versterkt lichtgolven in
één richting (coherentie). De eerste laser is van 1960 door T.M. Maiman, Californië. Het was
een kristallaser, een staafje synthetische robijn. Gevolgd door een gaslaser met een mengsel
van helium en neon. Dit geeft een continue lichtstraal. Een buis waarvan de binnenkant aan
de uiteinden licht reflecteert. De atomen in het medium van de laser (kristal, gas of vloeistof )
worden aangeslagen door een uitwendige energiebron bv. licht van een xenonlamp.
De lichtkwanta kan niet in alle richtingen ontsnappen. In de buis worden ze alle kanten op
gereflecteerd tussen de reflecteerende uiteinden van de laserbuis en in een bundel van zeer
hoge intensiteit verlaat een lichtstraal de buis.
De kleur van laser wordt bepaald door het medium in de buis.
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Niet alle kleuren kunnen worden gemaakt. Maar de bekendste zijn:
Rood				
helium-neongaslaser
Rood, groen, blauw, geel		
kryptongas
Blauw, groen			
argongas

Lasershow

Kleuren in de schilderkunst. Een overzicht van stromingen en stijlen.
De verven die eertijds gebruikt werden in de schilderkunst, werden met de hand gemaakt
van pigmenten (kleurstof ) met vloeibaar medium (olie). Er werd geschilderd op hout, papier,
linnen of op koper. De oudste kleurtekeningen zijn rotstekeningen.
Fresco’s zijn weer muurschilderingen die in een natte kalklaag worden geschilderd. En wat
men ook noemt is het brandschilderen, het glas in lood. Nog meer vormen van schilderen
zijn te vinden in gebruik van materialen en technieken:
- aardewerk, plated, faience,
- emaille,
- miniaturen, blokboeken,
- iconen,
- japanse lak,
- bodypainting,
- tatoo,
- poezië,
- airbrush,
- grafitti.
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Maar eerst even terug in de tijd.
De kleuren van de meesters zijn een palet van hun tijd. De kleuropvattingen spiegelen zich
aan de vertegenwoordigde gebruiken en doeleinden van de voorstellingen. Wat werd er
geschilderd? Wat was de bedoeling hiervan? Wij zelf hebben in de loop van de 20e eeuw
aan al die tijdsperiodes een stijlherkenning benaamd. Het is duidelijk de periodes te
herkennen. Hun tijd werd door invloeden van religie, oorlog en cultuur bepaald. Zo ook
de trant van kunstuitingen. Men volgde aspecten en composities uit de Oudheid, het Verre
Oosten en culturen van over de hele wereld, zover die bekend waren. Ook nieuwe materialen deden hun intrede. Het genre werd een keuze. Met ook een keuze in technieken en de
kleurinterpretaties.
In de Oudheid en de Romeinse tijd is het landschap favoriet in fresco’s. Mythologische
goden werden in figuren afgebeeld tot een religie verering. De kleuren zijn rijk, pastelachtig
met rose en blauwe tinten, geel goud en rood. Typisch Zuid-Europees.
Wat portretten betreft in de Oudheid en Romeinse kunst werden die meer in de beeldhouwkunst uitgevoerd. Realistisch uitgebeeld in steen en brons. De portretkunst in schilderijen verwierf pas in de late Middeleeuwen bij de notabelen haar plaats. Ook zo realistisch
mogelijk. In Bourgondië en Frankrijk als eerste in Europa. De portretten zijn statig, eigenlijk
zonder levendigheid en een kleurtoon van vlakheid. Met de Renaissance verandert de stijl
in de Noordelijke Nederlanden meer in de Zuid-Europese kleuren. Nieuwe stoffen (kleding)
met kleuren worden geïmporteerd.
De mensheid en handel gaat met schepen de wereld rond. Het kleurenpalet breidt uit in
verzadiging. Ook de onderwerpen van het schilderen veranderen. Niet alleen meer religieus,
maar ook het landschap wordt ontdekt. Dit komt ook omdat kunstenaars meer gaan reizen,
veel indrukken opdoen, impressies noteren en naar eigen streek meenemen.
Het dagelijks leven wordt ook opgetekend door het schilderen van stillevens. Hierbij laat de
kunstenaar zien de schilderkunsttechniek met verf te beheersen en ook inzicht te kennen
in compositie mede met het gebruik van kleur en toon. Hij beschouwt het eigenlijk als een
proeve van bekwaamheid.
Het zijn de Vlaamse-Nederlandse kunstenaars die in de 17e eeuw een precieze weergave
tonen van oppervlakken en objecten. Specialisten in hun tijd zijn ook de stadsgezichtschilders die veel reizen ondernemen binnen Europa.
De schilderijen in deze tijdsperiode waren meestal groot van formaat met een voorstelling
van bijbelse, mythologische, historische, allegorische of literaire aard.
Het afbeelden met bijbelse figuren kwam in de Middeleeuwen (900 AD) snel op en kwam
vanaf de Renaissance met taferelen uit de Oudheid tot een hoge bloei. Dit bleef wel tot
het einde van de 19e eeuw. Het kleurgebruik is als Zuidelijk te bestempelen, een weelderig
palet, evenals de vormen.
Het getoonde is verhalend en heeft een boodschap in zich. Daarbij werd een ‘eigen’ hand
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Holi festival of colors in
Barsana India.
Hindu mythologie Phalguna.
Elk jaar in maart bestrooien
de bezoekers elkaar met
allerlei kleuren poeder.
Foto: Kevin Frayer.

Romaans Fresco
strak van stijl, weinig kleuren.

van stijl van de schildermeester toegevoegd. De kleuren worden met elkaar in harmonie
verweven, met in de compositie contrasten en dominante voorgronden. Het geeft een
dieptewerking. Men schildert dan met kleur en tevens met emotie. Tenminste zover zij
elkaar begrepen, de maker en de aanschouwer. Dat dat altijd niet klikte kwam nog wel eens
voor. De opdrachtgever of aanschouwer vond er maar niks aan. Men kan hier beter zeggen
dat men het verhaal of voorstelling niet begreep. Ofwel het kleurgebruik niet begreep.
Te donker van lichtval, of de afgebeelde persoon stond aan de zijkant, of achterin van de
afbeelding. Tot ontevredenheid.
Als een cultuur van streek of oord veranderd om redenen van conjuctuur, welzijn en sociale
invloeden, veranderd ook meteen de kunst in uitingen. Een natuurlijke aanpassing aan wat
men graag wil zien. We benoemen deze veranderingen gelijk in een kunststijl. Dat past in
het geschiedenisbeeld dat is opgeschreven.
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Renaissancekleuren, purper, magenta, vermiljoen, goud en blauw. Gebasseerd op primaire kleuren.

Stijlen en stromingen.
Rotswandschilderingen geven een veelheid aan van jachttaferelen en stamtraditie. In de
oudheid bijvoorbeeld in Egypte is een beeldverhaal in reliëfs van religieuze aard in dienst
van de goden en doden. De kleuren blauw, geel en rood zijn de primaire hoofdkleuren.

Primaire kleuren

In de Oud Griekse stijl is een idealisme te ontdekken. Realistische anatomie in de naakten.
Er is ook beschilderd vaatwerk. De Griekse kleuren variëren van zwart op rood of rood op
zwart. Het wordt benoemd als Attische stijl.
Etruskisch. Dat is nog voor de tijd van Christus. En wel zo’n 800-300 jaar ervoor.
Het begint met dieren en mensen in de natuur afbeeldingen op grafschilderingen.
Romeins wordt het omstreeks de eerste eeuw met portretten, landschappen, mythologie en
religieuze thema’s.
Karolingen is de tijd van alweer zo’n 600 - 800 jaar verder. De schilderijen zijn niet er niet
meer, alleen ‘prent’kunst is er in boek (handgeschreven) miniaturen. Weer zo’n 200 jaar later
is de stijl Romaans. Die stijl is strak, geen ornamenten of franje in architectuur of schilderijen.
En als er al ornamenten waren dan worden die afgebeeld in aparte tekeningen als blad- en
bloemtekeningen. Ook in deze periode van de Vroege Middeleeuwen valt de Byzantijnse
kunst en Islamitische kunst. Allebei met veel mozaïeken met decoratief gebruik. Daarbij
gebruik makend van iconen voor profaan als ook religieus karakter.
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De Middeleeuwen .
Daarin vallen verschillende stijlen. Het begint met de Gotiek in landen als Italië, Duitsland
en Frankrijk. Met het verloop van tijd ontwikkeld de stijl. Eerst was het een sobere uitvoering en later met een nauwkeurig detail. In Italië wordt teruggekeken naar de Byzantijnse
stromingen met weinig details van voorstellingen. Maar in Duitsland is het geheel anders.
Religie van de bijbel wordt uitgedrukt in kerkinterieurs. Beelden worden niet meer vlak
uitgebeeld maar met een rijk kleurengamma. Olieverf wordt gebruikt. In Frankrijk is er meer
idee uit te beelden fresco’s en het schilderen op houten panelen. Panelen die voor altaren
werden gebruikt.
Zo gaat het richting Vlaamse primitieven, die weer uiterst nauwkeurig te werk gaan met
mystieke beleving van uitingen in olieverf. We kennen hiervan onder meer Jan van Eyck
(1390-1441). Rogier van der Weyden (1400-1464) en Jeroen Bosch.

Rogier van der Weyden, kruisafneming van Christus, 1443. Madrid, José-Manuel Benito Álvarez
Veel gebruik van primaire kleuren. Renaissancekleuren.
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De Renaissance.
Een tijdvak van de 14e - 16e eeuw. De Renaissance is een terugblik op de Klassieke Oudheid
in een scene gevat met de toen beheersbare techniek en beschikbare materialen.
Hun denkwijze van de kunstenaars bepaalden de Hoven, de kerkgenootschappen, het
levenspatroon van de maatschappij in hun kleurgebruiken, opvattingen van voorstellingen
en vormen van afbeelden. De keuze van stukken is klassiek, religieus, bijbels en verhalend.
Bekende meesters zijn Michelangelo, Botticelli, Lucas van Leijden en Pieter Breugel de oude.
In de 15e eeuw, de Vroeg Renaissance is de bron van het palet in Italië, wat in de 16e eeuw
als Hoog Renaissance versterkt wordt door onder meer Leonardo da Vinci en Titiaan.
De Noordelijke Renaissance heeft kunstenaars als Jan van Eyck, Rogier van der Weyden,
Hieronymus Bosch en Albrecht Dürer.
De 17e eeuw krijgt een nieuwe stijl onder invloed van de contra-reformatie. Een geheel
andere beleving van de maatschappij is aan de orde. De Barok. De wereld wordt herontdekt,
verre reizen brengen andere culturen mee. De kleurbelevingen worden warmer, verzadigd,
overdaad, versieringen en hoge lichten met diepe schaduwen. Een speciale lichtinval en
palet van kleuren wordt toegepast door kunstenaars als P.P. Rubens, Rembrandt van Rijn,
Johannes Vermeer, Jan Steen, Frans Hals, Pieter Claesz, Goya en Velazquez. De meesters
hebben een gradatie van klassen en brengen een palet dat invloed heeft op maatschappij,
aan het Hof en modegebied.
P.P. Rubens (1577-1640), Vlaams schilder. Barokkleuren
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In de opvolgende jaren, in 1700 is de Barok nog steeds volop aanwezig, waarbij in Frankrijk
na Lodewijk XIV het statige Barok met nog meer versiering wordt toegepast. Er zijn nu ook
aan het palet pastelkleuren toegevoegd. De kleur goud wordt veelvuldig gebruikt evenals
de techniek vergulden. Decoratief houtsnijwerk en rocaille, ornamenten in schelpvorm.
Men noemt deze stijl Rococo.
Rococo heeft kenmerken als pastelkleuren, goud en vergulden en veel rocaille.
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Dan breken de jaren 1800 aan en de overdaad aan kleuren en weelderige vormen vallen
weer terug in meer eenvoud. Het is steeds zo in de geschiedenis gegaan. Een wisseling van
gebruik en wensen.
Kenmerken van een veranderde maatschappij. Het zijn immers de voortgebrachte (levende)
artistieke kunstenaars die de acceptatie van vorm en kleur bepalen. Zo grijpt men in de 1800
jaren terug naar het Classicisme, het Empire. Maar ook dit zal niet blijven, want al snel is er
de hang naar meer gevoel van...
Tja, wat men er in die tijd ook voor zocht. Het kale Classicisme heeft warmte nodig in
romantiek. De menselijke gevoelens gaan spreken. Ze vragen om verbeelding van
gevoelens. Het preciese uitbeelden ervan. Hoe dat te doen?
Een voorbeeld hiervan is het kleurenpalet gebracht door Delacroix, Goya, Antoine Wiertz en
Louis Gallait. Ze brengen een compositie op hun doeken met beweging in de kleuren met
passies. Onderwerpen die iets brengen aan de beschouwer als medeleven in de afbeelding.
Juist, het roept een gevoel op.
Het geeft te denken, een aanzet bij de ‘gewone burger’ tot beschouwing, niet alleen het
tafereel wat gezien wordt, maar ook zijn levensstijl, met alle kleur erin. Kunstenaars gaan er
nog verder op in tot zelfs een ‘vluchtige’ kijk op allerlei zaken. Dat kunnen allerlei dingen zijn,
onderdelen van het leven zelf met een mix van klassiek verhaal tot romantiek. Gaat het om
het realisme, de werkelijke kijk en het tonen van de boodschap? Of gaat het om het verbeelden van het symbolisme? Het innerlijke dat men wil aanspreken en doen overkomen aan de
beschouwer, dat is het doel.
Men kan hier bijvoorbeeld invullen mythologie, legendes, volksoverlevering en sagen.
Bekende kunstenaars die dit toepassen zijn Bouguereau en John William Waterhouse
(1849-1917). Ze behoren tot het Neoclassicisme.

Volgende pagina:
Classicisme, schilderen met gevoel, eenvoud in de kleuren maar wel passie in de voorsteling.
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Boreas 1903, John William Waterhouse

Circe Offering the Cup to Odysseus,
John William Waterhouse

The Lady of Shollot 1888, John William Waterhouse

Neoclassisime, verhalend realisme en symbolisme ineen. Natuurlijke kleuren worden toegepast.
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Het toegepaste realisme treed dan ook in vanaf 1830 en geeft nauwkeurig de werkelijkheid
weer. Zo ziet men dat de verschillende stromingen in stijlen zich aanpassen aan materialen
en kleuren. Steeds in wisselende contexten actief. Het zijn reacties op reacties. Het kan zijn in
contradixie ofwel tegenstrijdig, overtroevend en opstandig. Al met al een kijk, die anders is
dan de gevestigde orde. Dat is niet geheel vreemd. Het is al door de eeuwen heen gebeurd
met vernieuwing of andere levenswijze. Dat is heel normaal. Het afbeelden van thema’s
gaat in kleuren geheel tegendraads op de romantiekkleuren. Men gaat de verbeelding
banaliseren, overdrijven, spotten, harde kleuren en kleurmengingen. Schetsen hun waarnemingen vlug als een tijdstip van notitie. De kunstenaars zijn Edgar Degas, Claude Monet,
Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir, Jules Pascin en Alfred Sisley.
Ziedaar, ze noemen zichzelf Impressionisten.
Dat ‘touch’ gevoel ligt in hun palet met kleuren. De impressie van het licht en de kleur
vangen. Het roept nog meer gevoel op door er verder op in te gaan. Wat kan men nog meer
‘betoverend’ uiten van dat ‘gevangen’ tijdsbeeld dat is waargenomen?

Links:
Impressionisme,
Claude Monet

Rechts:
Impressionisme,
Pierre Auguste Renoir
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Het wordt bijna een wetenschappelijke studie ernaar. De kleurenleer treed in. Wat kan er
technisch nog meer worden neergezet. Het Impressionisme kent zijstromingen als o.m. het
pointillisme in Frankrijk. Het zijn kleurschakeringen en nuances ervan door middel van
stippen verf naast en over elkaar. In een grof patroon, zonder vermenging van de penseelstreek. Geen vermenging op palet of doek. We zien het terug in werken van Paul Gaugin,
Vincent van Gogh en George Seurat.
Het werd deels niet begrepen, te nieuw voor die tijd. Er waren wel voorstanders, maar nee,
geen doorbraak. In de noordelijke Nederlanden werd het ook niet begrepen. Al dat
gedoe met licht en kleur, hoe dat te zien in een ‘levende’ maatschappij? In de noordelijke
Nederlanden gaat men gewoon door met het klassieke beeld van het Neo impressionisme.
Wel in een vlotte touch met penseel in de compositie met een lichtval. Ze creeëren een
‘eigen’ stijl van afbeelden. Zo komen er groepen van kunstenaars uit ‘eigen’ school,
de Haagse school. Dit zijn o.m. Jacob Maris, Jan Weissenbruch, Mesdag, Jozef Israëls en
Bosboom. Maar er zijn ook andere scholen zoals de Larense en Amsterdamse school.
Hiervan zijn weer de bekendste, George Breitner en Isaac Israëls.
En steeds wisselt dit weer met een nieuwe stroming als reactie op het Impressionisme.
Het beleven en vertonen van het kleurenpalet gaat weer naar het symbolisme toe.
Eenvoudiger, strakker, lijnen en velden. Toepassingen kennen we van William Blake,
Jan Toorop, Gustave Moreau en Edvard Munch. Nog meer eigen initiatieven tonen daarin
eind 19e eeuw Gustav Klimt en Egon Schiele. Zij tonen een afwijkende vormgeving van het
conservatieve beeld. Dat dit werk aanspreekt als vooruitziend, sierlijk en toch ook luxe, volgt
er navolging dat uitmond in een voorkeur voor vormen met krullen, ornamenten, bloemen,
vrouwen en vogels. Het zijn nog platte, geen 3D voorstellingen met gebruik van vele
kleuren.
Gustav Klimt en Alphonse Mucha zijn
wel heel bekend van het
Art Nouveau ofwel Jugendstil.

Art Nouveau, Gustav Klimt
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Impressionisme, Vincent van Gogh
Art Nouveau, Alphonse Mucha
Art Nouveau, Jacques Grüber
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Expressionisme van Gaudi

Het kleurenpalet blijft maar interesseren. Zo ontstaat het Expressionisme, waarbij men niet
zozeer beelden uit de waarneming weergeeft. Maar meer wat men innerlijk waarneemt en
voelt bij die waarneming of verbeelding. Dat kan van alles zijn, tot vrolijk, droevig, dramatisch of droom. Het is verwoorden en uitdrukken van NIET realisme in kleurgebruik EN vorm.
Men past vervormingen toe.
En daarbij kleurcontrasten die geheel NIET, of juist WEL domineren. En veel aardekleuren.
Kunstenaars hierin zijn vertegenwoordigd in de Bergense school, een groep schilders rond
1915 in Bergen Noord-Holland gevormd. Ze propagandeerden het kubisme in Nederland.
Kunstenaars kennen we als Gestel, Toorop, gebroeders Wiegman en Colnot.
Ook zijn er kunstenaars die brengen scherpe kleurtegenstellingen direct op het doek,
zonder enig detail. Dit heet Fauvisme. (Maurice de Vlaminck.) Zoals als eerder is het reactie
op reactie. Het beantwoord met weer wel belijningen naar classisime, sociale en objectieve
waarnemingen en de vertaling ervan van het maatschappelijke. Het wordt soms overdreven,
het sociale wordt overtrokken en uitgebeeld tot cartoon en grimmigheid. Een opstandige
kijk op het impressionisme.
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Het kon niet uitblijven tot meer drang, meer aandacht, meer expressie. Alles uit de kast!
Opnieuw een start! De Avant Garde. Wordt wakker!
Een zeer sterke reactie op het dromerige van het naturalisme en symbolisme. Wat er reeds
was aan kunststromingen wordt wel erkend, maar geheel opnieuw gedaan en als het ware
geheel opnieuw gestyleerd. In alle kunstuitingen van schilderijen, theater, film, foto, woord
en beeld, architectuur wordt het design vernieuwend. Het begint in Rusland in 1907 met
o.m. fauvisme, futurisme, suprematisme en constructivisme. De eerste stappen naar het
abstracte. Het abstracte palet is figuratief met harmonie.
Of totaal geen harmonie in de kleuren. Warme en koude kleuren worden in vormen
gezet in geometrische figuren. We herkennen Piet Mondriaan, Kandinsky, Paul Klee en
Willem de Kooning.

Avant Garde van deze tijd.
Wordt wakker letterlijk.
Met pink geschilderde kranten als
avondjurk!
Een picture van ‘socialy superlative’.
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Willem de Kooning, abstract

Pablo Picasso, kubisme, demoiselles davignon. 1907

En het abstracte is weer verdeeld in vele vormen van waarnemen en afbeelden.
- Parallelle kleuren naast elkaar,
- Contrastkleuren bij elkaar,
- Pure kleuren, basiskleuren, primaire kleuren in eenvoudige vormen gevat als vierkant en
cirkel en verwanten daarvan.
De industriële vormgeving pikt dit op in primaire kleuren. Strakke vormen tot basisvormen.
Het vormt de stijl Bauhaus. De beeldende maatschappij vormt deze vormen in landschappen en portretten in vlakken, hoekig, geen perspectief, half abstract. Dit is het Kubisme.
Toepassingen door o.m. Pablo Picasso en Amedeo Modigliani.
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Is er dan alles mogelijk?
Is de maatschappij aan het veranderen? Nu er toch zo veel is veranderd, waar eindigen we
dan mee? Kunstenaars experimenteren er op los en brengen de meest onwaarschijnlijke
paletten ten toon. Toen nog onbekend in een naam. Nu, hebben we er een benaming aan
gegeven. Dadaïsme, het onrealisme in het abstracte samen. Abstraheren, figuratief.
Futurisme, is gericht voorwaarts op het leven zelf. Het is geen Kubisme, maar een fase van
uitbeelding in beweging. Het werpt op zijn beurt weer een tegenbeweging op door kunstenaars om de werkelijke wereld weer in een droomwereld te scheppen.
Dit leidt tot het Magisch Realisme. En hyperrealisme, zeer detailrijk uitgebeeld in een
droomwereld van fantasie en waan-beelden. Zie naar Octave Landuyt.
Het wordt uitgebreid tot het Surrealisme. De Dadaïsten, de onwerkelijken, beelden het uit in
droomwerelden van NIET de werkelijkheid begrijpend, bevattend. Kunstenaars zijn, o.a.
Salvador Dalí, Max Ernst, Albert Carel Willink en Joan Miró.

Joan Miró, dadaïsme
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Jackson Pollock (1912-1956), abstract

Ontdekken en ontdekken. Van ‘gevoel’ tot normalisatie van waarden. Wat is er nog
autenthiek? Wat spreekt u aan? De maatschappij zal wel behoorlijk van invloed zijn op uw
dagelijkse beleving. Een beleving van waarden, een kijk op het gebied van establisment,
status en vorm. Het kan niet anders te verklaren dat de toen huidige maatschappij ook
zoekend was, naar levensvormen en GEEN exacte stuurrichting had. We zitten dan in de
vroege 20e eeuw al. Moeten we dan nog verder in het magische van kleur en vorm?
Het geeft een reactie van benadering weer, tot de basis terug. De zoveelste reactie terug
naar de basis. En nu op het kinderlijke af. Het oogt ongeschoold, maar toch door een
kunstenaar uitgevoerd. Geen zorgvuldig perspectief, een gebruik van heldere monotone
kleuren. Een eenvoudige uitbeelding en met fantasie in het verhaal. Dit is de Naïeve kunst.
Bijvoorbeeld Henri Rousseau.
En bekend is zeker de Cobra beweging (1948 Parijs). Cobra is een afkorting van
(Co)penhagen, (Br)uxelles en (A)msterdam. De kunstenaars leggen de accentten in het
spontaan schilderen met een grote mate van expressiviteit. Het kan een palet geven in felle
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kleuren, primair. Maar ook aardetinten, dikke vette lijnen en vlakken. De oorspronkelijke
kunstenaars zijn: Asger Jorn, Christian Dotremont, Joseph Noiret, Karel Appel, Corneille,
Constant. Er volgen meer deelnemers b.v. in Amsterdam Jan Nieuwenhuijs, Eugene Brands
en Lucebert. En in Parijs de Japans-Amerikaanse sculpteur Shinkichi Tajiri. Cobra keert zich
tegen het intellectualisme. Vormen en lijnen en kleuren zijn puur spontaan naar primitief,
kindertekenen en Outsider Art. (Art Brut 1948)

Karel Appel, de ruiter 1957, Cobra

We zijn dan al dik in de 20e eeuw en toegevoegd aan het abstracte wordt de kunst Op-art,
gebaseerd op de geometrische abstracte en Russische constructivisme. Harde belijningen,
tekenachtige veldenvormen. Onder meer Escher.
De benaming Colorfield Painting is een uiting van grote kleurvlakken met het effect van
verstrooingen, contrasten en maar enkele kleuren. Toegepast door Mark Rothko.
Ook is er Action Painting Dripping. Het is een vorm van abstract expressionisme. Hierbij is de
hand volledig vrij van de artiest. Het maakt niet uit welke materie wordt gebruikt.
Van platgewalste wortelen tot asfalt toe. Voor alles wat er nieuw komt in uitbeelden is er wel
een naam. Hoe klein en kort de uitbrengperiode ook is.
Bijvoorbeeld Extentiële kunst. Dit is abstraheren van de details in alle genres toegepast tot
het echte primaire begin. Eerder karakteruitingen van iets laten zien dan de stijl.
Het is figuratief en abstract.
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Op-art, abstract

Mark Rothko , Colorfield Painting
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Pop-art, Roy Lichtenstein

Pop-Art, Andy Warhol
Zo is er ook Fluxus genaamd. Het is meer een stijl van uiting van happenings, concerten en
performance.
Pop-Art. Het is figuratief uitbeelden in banale voorstellingen en vormen. Primaire kleuren en
in zwart-witten. Gebruikt ook in harde vlakken en contouren.
Kunstenaars zijn o.m. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Peter Blake.
De kunst kent geen ‘leider’ meer, de stromingen en de namen ervan barsten los. Geen echte
‘grote namen’ breken dan ook door. Het is natuurlijk een tijd van de ‘nieuwe generatie’ na
WO2. Alles MOET en KAN anders! Opstandig is de jeugd van na WO2 in de jaren 60 van de
vorige eeuw. Opstandig tegen ouders en de gevestigde orde. De communicatie is dan ook
wereldwijd geen probleem meer. De opkomst van de televisie, films en theater hebben een
sociale invloed op de maatschappij.
Een nieuw bestaan na WO2 ligt in het verschiet en menig burger ziet een toekomst. Hoe zal
dat gaan? De ouder weet dat het beter MOET gaan. De jongeren ‘ontdekken’ haar vrijheid en
beleeft niet alleen zijn omgevingswereld, maar ook die in de rest van de wereld. Reizen en
studeren zijn weer bereikbaar, ook in het buitenland.
En zo wordt het ‘levenspalet’ van omringende objecten, mode, gebruiken, architectuur,
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kortom de hele visie commercieel opgezet. De maatschappij is bewust van consumenten
en nering. Was er vroeger handel in handproducten en ‘losse’ bulk verkoop. Nu komt er
productie in fabricage, fabrieksmatig, vele soorten van verpakkingen, drukwerken en
stylings. Waar hoor je bij met je kleurige jurk met weelderig motief? En hoe moet ik nu mijn
haar tooien? Creaties op modegebied met modehuizen die naam verwerven, geven de toon
aan. Je bent zoals je bent, wel te verstaan, net zoals die ander in de stad! Trends volgen, is
het toverwoord. Ben je nog wel jezelf? De uitingen van kunstenaars zijn expressief, abstract,
progressief van voorstelling. Met een formaat van groot tot zeer groot. Zie Kiefer.
Is de maatschappij gewend aan de kleuren?
Trams en treinen krijgen een kleur. Met patronen, voorstellingen en reclameteksten.
Naarmate de 20e eeuw vordert is de maatschappij nog steeds in ontwikkeling. Zodanig dat
men, u dus, wij allen, op zoek zijn naar identiteit. Die er NIET is! De ouderen, met hun jeugd
al voor WO2 hebben hun lontje al opgebrand in de jaren 70. Hun kinderen zijn van na WO2
‘ontdekken’ nu de nieuwe wereld. Binden zich niet aan een vast kleurpalet. Nemen alles aan
wat tot hen komt. Opgedrongen in consumptiepatronen met bijbehorende kleuren.
Dat zet zich voort in een volgende generatie die de kleuren betekenis geven in hun
dagelijks bestaan als bijvoorbeeld voeding- en gebruiksgoederen. Dozen en verpakkingen
zijn in kleuren gemaakt, gericht op elkaar, concurrentie en zeer verwant aan elkaar.
Die consumptiemaatschappij is een ‘gewone’ dagelijkse praktijkervaring.
Een ‘gewoon’ leven. Is er dan nog expressie? Een uiting in ‘eigen’ kleurwaarde? Natuurlijk is er
dat, maar veel te weinig voor iedereen. Er zijn wel mensen met een voorkeur voor speciale
kleding of voor een special interieur. Karakter? Ja! Dat hebben we allemaal, maar UIT het!
Het wordt vaak niet begrepen door de massa. De massa oordeelt dat als je aard ook maar
iets afwijkt van het gemiddelde je een exentriekeling bent. Die ‘loopt’ niet mee met de rest.
Ach wat, de levenstrend in de jaren 70 en 80 in de 20e eeuw is toch al somber gestemd.
Alles is al geweest is het oordeel. De tweede generatie na WO2 is ‘gewoon’, niet zo er op uit
op vernieuwing.
De maatschappij is er dan ook naar. In de 1980 jaren treed de werkeloosheid in. Er zijn
sociale problemen met huisvesting en de kleuren zijn ook al niet vrolijk, bruin en groen,
zwart en grijs. Vrouwen en mannen staan dan wel gelijk in de samenleving, maar ook hun
kleuren van kleding lopen niet ver uiteen. Het heet unisexmode. Een man loopt in de
vrouwenkleurmode. En een vrouw met mannenkleren aan. Het kan allemaal. Kleurengedrag
in wat voor vorm of voorwerp is niet meer consistent. Ik zou zeggen ‘de waarde is er af’.
Er is volop plastic in gebruiksartikelen. De kleuren die worden toegepast zijn gebaseeerd op
speciale verkooptechniek. De kleur van het te verkopen product in verpakkingen zoals
dozen, of zo in etalages wordt gericht op uw gevoel. Wat is uw kleur? Wat wilt u in huis?
Hetzelfde als mijn buur!
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Men kan gerust stellen dat het kleurenpalet steeds veranderd, samen met de verandering
van de maatschappij. Men zegt wel eens ‘met de tijd meegaan’. Dat klopt precies. Want wat is
nu precies ‘in’ of ‘uit’? Het zijn de verborgen krachten in onze culturen die ons leiden tot
beslissingen en nieuwe ideeën te nemen. Dat verborgene kan zijn, iets te zien in bijvoorbeeld andere landen, dat navolging kent. Of gewoon leiddrang, ik volg gewoon een ander in
doen en laten.
En al is men werelds geheel niet verbonden van mens tot mens, toch neemt u onbewust
dingen over uit andere culturen, religies, discussies en meningen. Al bent u het radicaal
oneens met die invloeden, toch neemt u er wat van mee. Immers de samenleving doet dat
in algemene wel. Import uit de Oriënt, Afrikaanse kleuren, Westerse (verbeterde)
gebruiksgoederen in nieuwe uitvoering is maar een voorbeeld. U vindt het mooi of lelijk.
Tentoonstellingen en musea, ze zijn er wereldwijd. Wat bekoort u nog? Alleen schilderijen?
Beeldhouwkunst? Architectuur? Film of foto? Theater, dans of muziek? Wat ook mee telt is
de industriële vormgeving, van eierdopje tot wandmeubel.

kunstnagels
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Aardewerk.
Om even terug te keren naar vormen van kleurgebruik, is te noemen het aardewerk.
Zoveel aanbod, zoveel keuzes. Formaten van de voorwerpen, de vorm, de kleur, grondstof en
manier van techniek en afwerking, met een eindprodukt dat u niet kan weerstaan.
Is het voor functioneel persoonlijk gebruik, of alleen maar als een sierobject? Of is het een
vorm van een kunstuiting dat u verzameld?
Of is er een vermaarde naam aan verbonden? De ontwerper of fabrikant heeft zich onderscheiden door een kwaliteitsprodukt op de markt te brengen. En het maakt niet meer uit of
dat binnen- of buitenlands is. En het liefst handgemaakt en beschilderd.
Welke soort wenst u?
- Chinees porcelein
- Faience
- Plateel
- Witbakkend aardewerk
- Roodbakkend aardewerk
Wedgwood, Blue Denmark
- Steengoed aardewerk
- Gegoten aardewerk
En de diverse soorten zijn
verbonden aan namen van
‘overlevering’ als een begrip
of aan een fabrikant.
Of aan kunststijlen van Wedgwood, Fruitdecor
vroegere ontwerpers en productiebedrijven.
- Delfts blauw
- Makkum
- Wedgwood
- Sfinx
- Rosenthal
- Rozenburg

Wedgwood, William Morris Wedgwood, Colonial style

Wedgwood, ‘Ella’, designer: Kathy Wuatt,
modelled by Jack Glynn 2009

Makkum aardewerk, designer Marcel Wanders
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Makkum aardewerk

Makkum aardewerk soepterrine, designer Hella Jongerius

Plateelbakkerij Rozenburg, design: T.A.C. Colenbrander
Rosenthal, Studio line, espresso cups. design: Ekaterino Moré

Emaille, edelstenen en metaal.
Juwelen, bont, veren, stenen en zelfs schelpen zijn allerhande materialen om de mens te
sieren. Edelmetalen zoals goud en zilver zijn vanouds verbonden met de hemelse machten
en waren al voor 3000 voor AD in gebruik. De edelstenen eveneens met name lapis, lazuli,
carneool en parelmoer. De oude Egyptenaren hadden een voorkeur voor blauw (lapis lazuli)
of turkoois. Ernaast een gebruik van groene veldspaat, amethist, japis, obsidiaan, agaat en
kristal. De Egyptische kleuren hadden ook betekenis en een doel. Het groen bijvoorbeeld
werd veel gebruikt voor scarabeeën en amuletten van de dode om hem te beschermen bij
het wegen op de balans van de god Osiris.
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Bij de Griekse oudheid werden de edelstenen in gouden zetting geplaatst en werden
gebruikt op de kleding als een sierraad. Ook emaille werd in sierstenen gebruikt.
De Romeinen maakten er een ware decadentie van met veel importstenen uit het
Verre Oosten. Er kwam stenen vandaan als, smaragd, robijn, topaas, saffier, amethist en ook
parels. En metalen werden overal vandaan gehaald. Zelfs in het Westen, de Britse eilanden
werd, evenals in China al voor 2000 AD koper gesmolten. De Ieren bedreven al in 1500 voor
AD de goudsmeedkunst.
Als we een grote stap maken in de geschiedenis naar de Middeleeuwen worden de
edelstenen en edelmetalen verbonden met status en rijkdom. De oorspronkelijke magie die
er van uit ging als zijnde de gevestigde kracht bij de reis naar het hiernamaals, als je bezit
had van juwelen , neemt dan af. Wel geeft men er nog een veronderstelde kracht aan voor
goede gezondheid aan stenen.
Er is dan nog een geloof in heilzaamwerkende genezing. De kleur van de stenen speelt
daarbij een rol. Zo is er rood agaat en carneool (bloedsteen), tegen bloedziekten.
De gele stenen topaas en amber voor de leverziekten. En daarbij een rotsvast vertrouwen in
het dragen van edelstenen, het brengt geluk, of ongeluk.
-

-

-

Turkoois: is groenblauw tot blauwgroen. Hoe blauwer hoe kostbaarder de steen was.
Het is een hemelse kleur veel gebruikt voor amuletten.
Smaragd en emarald: werd gebruikt voor voorspellingen te doen. Als de steen ging
‘zweten’ was er sprake van vergif in de buurt. Gebruikt ook voor het genezen van
oogziektes.
Rode stenen: granaat, carneool en robijn: bloedstenen, gebruikt bij bloeduitstortingen
en ziektes van het bloed.
Amber: de goudbruine hars werd gebruikt voor amuletten. In het grieks is het woord
‘elektron’,
Als men over een ambersteen wrijft wordt deze statisch geladen.
Opaal: bestaat uit gestapelde laagjes siliciumkristallen. De kleuren ervan wisselen door
de breking en reflecties in de onderlinge lagen. Werd ook wel ‘het boze oog’ genoemd.
Gebruikt bij oogkwalen. De vele kleuren die men in de steen zag bundelde men ook als
een som van kracht van meerdere stenen.

Emaille
Bij de oude Egyptenaren en Grieken bekend als de kleuren blauw en wit. De Kelten daarentegen met de kleur rood. Emaille is een relatief ‘zacht’ glas van kwarts, veldspaat, pijpaarde
en soda of potas. Na versmelting van de stoffen wordt het een soort melkachtig glas, het
fritglas.
De kleuren worden verkregen door toevoeging van metaaloxyden, ijzer, koper, tin, kobalt en
mangaan. Na de stolling wordt de massa verpulverd en gewassen tot een fijn poeder.
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Als men aan het werk gaat om emaille te maken wordt vochtig poeder versmelt tot een
zachte substantie en het hecht zich aan metaaloppervlaken van het artwork of de inleg.
Verschillende technieken in emaille worden toegepast naar gelang de emaillebinding met
metalen. Het werd in de 15e eeuw ook als verf gebruikt.
Lakken.
Niet alleen op hout werden vernissoorten aangebracht maar ook op textiel. Dit om het zeker
waterdicht te krijgen. Panelen van hout werden wel met 20 tot 30 lagen vernis opgebracht.
De kleuren waren bruingeel of geelgroen en werden gemaakt van oker en orpiment
(arseensulfide). Voor rood als vermiljoenrood werd het gemaakt van bergrood. En zwart
van ijzeroxyde. Gelakte werkstukken werden ook nog verfijnd door graveer- en schilderwerk.
Daarbij eventueel nog snijwerk. Dit was wel het mooiste wat men kon verkrijgen. De laklaag
moest dan wel een dikte hebben van minstens één centimeter, zo’n 70 laklagen.
Meerkleurige objecten kregen verschillende lagen kleur toegevoegd, over elkaar heen
transparant. En ook in tussenliggende lagen kon gesneden worden. De toplagen er weer
overheen of in een bepaald patroon gelakt.
Ook is er inlegwerk als decoratie met parelmoer, metalen in bladvorm of poedervorm.
Of jade, malachiet, speksteen en porselein. De gebruiksvoorwerpen zijn doosjes, hoeden,
meubels en zelfs standbeelden.
Getijdenboeken.
Encaustisch (was)schilderen, techniek met was vermengde verf met gloeiende ijzeren stiften
in de ondergrond van schildering wordt gebrand. Samen met een vorm van aquarelverf,
waarbij
pigmenten werden vermengd met Arabische gom of dragantgom al bekend bij de oude
Egyptenaren. Andere illustraties werden door hun gedaan in de techniek tempera.
In de middeleeuwen werden de manuscripten en getijdenboeken geillustreerd met eitempera op de ondergrond velijn of perkament. Het wit werd geklopt en bewaard tot het
een heldere vloeistof was geworden en dan verwerkt kon worden met gemalen pigmenten.
Egypte kende zeven kleuren:
- azuriet
- malachiet
- auripigment, arseengeel of genaamd
koningsgeel
- realgar
- cinnaber
- egyptisch blauw
- loodwit
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De romeinen voegden hier nog bij:
- indigo
- tyreens purper
- groenspaan
In de 13e eeuw kwam hier nog extra bij:
- loodtin geel
- meekrap, alzarine
- ultramarijn
- vermiljoen, cinnaber
Lichaamsbeschilderen
Rituelen en sjamanen, dood en leven zijn onlosmakelijk verbonden met de kosmos en
het goddelijke. Kleuren in de prilste vorm is de mensheid bekend. In de eerste beschilderingen van het lichaam tot een uiting van ‘gevoel’ en intensies. In later stadium tot herkenning
en verwantschap onder elkaar en verschil in herkenning van stammen. Weer later tot een
eenvoudige versiering en eigen identiteit tot status.
Er werden kleurstoffen gebruikt als rode oker, houtskool en roet. Het wit door klei, kalk en as.
Het beschilderen gaat gepaard met het aanbrengen van patronen en bepaalde dominante
kleuren. Figuren van vissen en vogels of symbolen worden geschilderd. Deze betekenen
signalen voor verschillende ceremonies en cultus. Betekenis toekennen bijvoorbeeld aan
dood en geboorte. Rood is echter een kleur die veel wordt toegepast in de vroege fase van
levensvormen bij de dood van een mens. Wit staat voor het geboren leven, als ook reinheid
en puberteitse maagdelijkheid.
Bij sommige volkeren is het zwart of het wit, dood en oorlog.
Wit werd gebruikt bij inwijdingsriten voor meisjes en jongens. Wit is de symbolie in onderlinge relatie en emotie. Het jonge meisje wordt vrouw. De jongeman een volwassene.
Gezichtsschildering
Het is symetrisch opgezet van design met strepen, spiralen en patronen. Met basisvormen
en de details verschillend per volk. De schildering kent een individuele inslag. Bij eenieder is
het anders. De Maori’s voegen daar nog bij tatoeëringen. Ze hebben de opvatting dat een
gezicht pas echt een gezicht is als het wordt beschilderd (of in tatoo staat). Het betekent
een sociaal masker, status en vertegenwoordigd een individu. En omdat iedereen dat doet
en heeft, blijft het dus een verbondenheid van mens tot mens. In de Westerse wereld is er
onderscheid tussen mannen en vrouwen. De vrouwen zijn in de meerderheid wat betreft
gezichtsbeschilderingen. Tegenwoordig zijn er haast geen initiatierituelen meer.
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Jonge kinderen (meisjes) worden doorgaans verboden zich al op te maken met make-up.
Dat wordt later pas gedaan, ze neemt dan de rol als volwassen aan.
Volwassenen en dan meestal jonge vrouwen beginnen met het gezicht op te maken met
make-up. De ogen te accenturen met kleuren en valse wimpers. De lippen geverfd in allerlei
kleuren. Het kapsel is geknipt in een gewenste coupe, van een kleur voorzien, blond, platina,
bruin, rood zwart en zelf andere kleuren zijn mogelijk. Of meerdere kleuren tegelijk.
Wat past bij haar gezicht?
Waarom maakt men zich op? Identiteit? Looking good? Er zijn vele vragen over gesteld
maar allen voelen zich er goed bij. Het is een persoons bevestiging. En die kan verschillen
per gelegenheid. Een ‘ceremonie’ zoals die door volksstammen werd gedaan. Die ceremonie
is een feest, uitgaan naar theater of festiviteit. Met de mooiste kleren aan, in kleur natuurlijk,
juwelen erbij en de juiste haardracht tot verfijnde make-up. Bent wie u bent!
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Bodypainting.
Een tegenwoordige artistieke uiting is de bodypainting. De kunstenaar schildert op een
levend model. Onderwerpen van illussie tot fantasiebeelden. De kleuren kunnen zijn
aangebracht in motieven van allerlei vorm, bloemen, vogels, portretten, dierfiguren, mythologische figuren tot futuristische illustraties. Technieken van schilderen zijn met een penseel
of airbrush. De verven zijn transparant maar sommige ook dekkend. Folies, maskers en
applicaties worden ook gebruikt. Is het artistiek? Kunst? Spreekt het aan? En waarom een
levend model? Het is een ruimtelijk onderwerp in 3D. Uitbeelden van thema’s met gebruikmaking van natuurlijke vormen die het lichaam heeft.
De bodypainting begon eerst met alleen gezichtsschilderingen, daarna werd meer het hele
lichaam er bij betrokken, soms zelfs geheel naakt. Is het exhibitie? Durf? Of de expressie
van een kunstenaar?

Bodypainting, abstract Copper Body Art, Skinsational Body Art (Nancy Freer)
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Tatoeëring, Koi motief

Tatoeëring, Sujibori, alleen nog de belijning zonder kleur
en schaduwen

Tatoo.
Een zekere verwantschap met bodyschilderen is tatoo. Uit overlevering van volksculturen
is het overal ter wereld van toepassing. Gestoeld op ‘oude’ riten en gebruiken, met een
betekenis meer van symbolische ‘eigenwaarde’ met een vleug van ‘pronkwaarde’.
Het innerlijke om de wens te voldoen om je te laten tatoeëren is van groot belang, een
‘gevoel’ iets mee te dragen, voor altijd en permanent. Het kan zijn een herinnering aan een
gebeurtenis, een symbool van kracht te kennen. Of iets te vertegenwoordigen in een kaste,
cultus, of een verering van dierbare. De tatoo onderwerpen varieeren dan ook enorm.
Evenals de technieken van het aanbrengen in de tatoo’s. Kleuren en huidtype bepalen
het resultaat.
Er is een ‘meesterschap’ ‘horishi’ genaamd en specialisme onder de kunstenaars aanwezig.
Aan de andere kant een ‘bewondering’ en groot respect voor de drager en de aanschouwer.
Kleuren zijn niet zo zeer van belang bij de gemiddelde tatoo, veelal is een klein motief of
symbool in ‘zwart-wit’ aangebracht. Beroemd zijn de Japanse meesters die Irezumi en
Horimono aanbrengen. Met een speciale techniek wordt met naalden op een houten stokje
de Sumi inkt met de hand in de huid geklopt.
De naam hiervoor is Tebori. Bekende meesters hierin zijn Japanse kunstenaar is ‘Horiyoschi’,
Zijn echte naam is Yoshihito Nakano.
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Poezië, scraps, diecuts
Het zijn kleurige plakplaatjes, poeziëplaatjes en uitgestanst rondom de afbeelding.
De oorsprong ligt in Duitsland omstreeks 1860. De plaatjes zijn gepraged en voorzien van
een dieptereliëf. Soms zelfs met glitters. Wie wilde er nou niet zo’n kleurig plaatje.
Alle kinderen toch! Een vogeltje, een bloempje of een afbeelding van een klein meisje.
Rozen en engeltjes waren ook heel populair.
De plaatjes werden gebruikt voor poeziealbums en ook voor bijvoorbeeld schoolrapporten.
In een poeziealbum werd een versje of rijmpje geschreven voor het kind. Een prachtig
kleurplaatje werd erbij geplakt. Zo werden de herinneringen aan uw kinderjeugd bewaard.
De techniek van het drukken en verder met applicaties, knipwerk en glitters werd
handmatig verwerkt. Zeer kostbaar waren dan ook de vroege kaarten en plaatjes. De jonge
werkkrachten die aan wenskaarten werkten kregen echter maar een stuiver voor een kaart.
In de vorige eeuw toegepast in kerstkaarten en valentijnskaarten.

Airbrush
De naam was nog geen airbrush, maar gewoon retoucheerspuit. De Engelsman Charles
Burdick patenteerde in 1893 de eerste retoucheerspuit. Vele verbeteringen en modellen
volgden hem op, van evenzovele fabrikanten. Met een vernuftige precisie kan men een
toon verf spuiten, in variatie aanbrengen van licht en schaduw, tot overlopen. Met speciale
technieken van maskeren, direct of indirect op de ondergrond, kunnen resultaten worden
verkregen die niet van een echte foto te onderscheiden zijn. Bovendien kunnen door middel
van creatieve interpolaties effecten worden gecreeerd die met een foto niet kunnen worden
bereikt. Immers het artwork heeft een eigen design, vormen, kleuren en accenten.
Airbrush in eerste aanvang alleen voor retouch op foto’s, krijgt na 1930 meer toepasbaarheid
in grafische vrije werken.
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Rond 1900 werd de kunsstijl ‘fin de siecle’ sterk beinvloed door Alphonse Mucha. Het was de
tijd van de stijl Art Nouveau. Dit duurt zo tot ongeveer WO1. Het Duitse Bauhaus krijgt na
WO1 accent en meer invloeden. Strakke vormen verschijnen in ontwerpen van o.m.
Paul Klee en Kandinsky. Het heet kunst en technologie. In de 20er jaren ontstond zo het
Art Deco, geometrie en vlakke uitdrukkingen in artwork bieden vele mogelijkheden voor
spuittechnieken. Het kan een illustratie bieden die overdreven ‘niet echt’ maar toch
aantrekkelijk en uitnodigend is.
Beroemd is het tijdschrift ‘Esquire’ met zijn Vargas girls (1940) die pin-ups met een quasirealiteit toont in poses op een kalenderblad. Het werk werd al snel gevolgd door een
Esquiremedewerker Hugh Hefner, die in 1953 ‘Playboy’ uitbracht. Eveneens met
foto/airbrush van pin-up girls. Een realiteitsmodel werd fantasiemodel.

Airbrush, Varga girls op kalenderbladen, 1947
Alberto Vargas (1896-1982)
Airbrush: George Petty (1947)
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In de jaren van de sixties is het airbrushwerk in posters van effen vlakken gegaan richting
pop-art. Symbolen en emblemen worden gemaakt. Foto’s worden in enkele gradaties teruggebracht tot harde hooglichten, middentonen en schaduwen. Gemakkelijke maskervormen
worden gemaakt voor het afdekken en uitsparen van de verschillende kleuren. Zo ziet u,
foto’s kunnen veranderd worden. Noemt men dit nu kunst? Men noemt het werk Pop-art.
Ook wel superrealisme, een heel nauwkeurig analyse spuittekening van de werkelijkheid.
Men kan het airbrushen ook omschrijven als, herwaardering van het conventionele beeld,
door dit beeld te bewerken tot kunst.
De conventionele foto is maar een informatiebron.
Om te airbrushen is vooral technische expertise nodig. Men moet maskers snijden in folie.
Vele vormen moeten precies aansluiten in bijvoorbeeld een tweede kleur, zonder een
naadje dat open staat of overlapt. Daarnaast is een foutje maken van te donkere kleur, of
een spatje onherroepelijk onherstelbaar en is het werk verloren. Ook het bijmengen van
kleur(en) als men net te kort komt, is niet zonder risico om precies dezelfde kleur te maken.
En afhankelijk van het artwork, eerst de voorgrond of de achtergrond?
Bovendien dient u inzicht te hebben in kleurovereenkomsten of juist tegenstellingen van
kleur tegen kleur. Zo zullen donkere voorgronden op een lichte achtergrond, of hetzelfde
van voorgrond maar dan met een donkere achtergrond, geheel anders tonen. We noemen
dit positief of negatief maskeren. En men moet iets, wellicht alles weten, over kleurmenging
van de verven, de intensiteiten en transparanties. Niet eenvoudig dus. Meestal wordt dan
ook niet te donker begonnen aan de achtergrond.
Hedendaags is ook nog de digitale airbrush voorhanden door middel van een computerprogramma. In wezen werkt het precies hetzelfde in theorie. In de praktijk is het wel gemakkelijker om maskers te maken. Kleuren kunt u in een palet samenstellen. Laag over laag
werken en mengen. De kleuren wijzigen. Het airbrush penseel definiëren van fijn tot grof,
eventueel met een patroon. De intensiteit en dekkingsgraad regelen. Tot zeer groot
inzoomen om in detail te werken. De belichting van het werk is te manipuleren. Het formaat
en de resolutie is te bepalen. Het werk op te slaan als een bestand in een gewenste kleurmode en printversie. Maar in dit computerprogramma is ook een expertise en juiste
apparatuur nodig.
Airbrush heeft vele toepassingen:
- retouch van foto’s
- fotomodellen fotoretouch
- product foto’s
- mode ontwerpen
- architectuur ontwerpen en maquettebouw
- beeldhouwwerk
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- emailleren van sierraden
- tandtechniek
- prothese
- zijden bloemen
- etalagepoppen
- grafitti

- keramiek, vazen, beeldjes, tegels
- autoindustrie en design
- inkleuren van zwart-wit foto’s
- modelbouw
- textiel
- decor
- muurschilderingen
- fresco’s
- posters en illustratie
- bodypainting
Airbrush, Cover van blad Esquire, 1940

Digitaal airbrush artwork,
P.M.J. van de Watering
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Symboliek en de kleuren
Magic met kleuren? Jazeker! Heel wat volksculturen zijn er nog mee bezig. Is het de
overlevering van mens op mens? Of werkt het daadwerkelijk de bezieling ons te beschilderen net als de primitieven en dan bij speciale gelegenheden. De gelegenheden zijn dan
feestelijk of hebben een verdriet als oorzaak en zelfs bij bestrijding van verschillende ziektes
en kwalen werd geschilderd. Voor die gelegenheden werden pigmenten van verschillende
kleuren gebruikt, of voorwerpen als gekleurde stenen, botten, offerdieren en zelfs offermensen. Telkens met een kleurgebruik die hun levensgevoel opwierp. De ceremonie werd
ook toegepast als een remedie tegen natuurverschijnselen.
Bloedrood en eigeel zijn maar een paar van de vele kleuren die werden gebruikt in de
oudheid. Maar de oudste kleuren zijn wel zwart en rood met daarbij wit. Daarbij opgeteld de
planeten zon en maan, de hemel het vuur en de aarde, ze zijn daarbij onlosmakelijk
verbonden met het symbolisme van de kosmos. De natuur met de wisselende seizoenen
geeft de aanleiding tot aanbidding van de goden voor een goede oogst. Het gebeuren
wordt zo een ritueel.
De Egyptenaren kenden hun kleuren. Rood was het bloed van Osiris, vergoten om het land
te verjongen. Wit was de melk van de godin Hapi, dat van de melkweg vloeide.
Groen - lentegroei
Zwart - vruchtbaar land
En de Griekse oudheid heeft kleuren verbonden aan de goden.
De gehele cultuur stemt hierop af.
Artemis - geel, lente
Leucosis - wit
Athena - wit, zomer
Hades - zwart, winter
Dionysos - rood, wijnfeest
Wij zelf ten hede dagen passen kleursymboliek nog steeds toe met bijvoorbeeld de
aanduiding van seizoenkleuren. De lente, zomer, herfst en winterkleuren.

Seizoenkleuren
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Frisse, warme en koude kleuren
Maar ook verschillende festiviteiten en events krijgen bij ons leven hun kenmerkende
kleuren.
Dat kan enorm verschillen in culturen over de globe.
Geboorte
wit
Communie RK wit
Huwelijk
wit
China rood
Dood		
zwart China en Japan is dit wit, niet zozeer om de kleur wit, maar je bent
			
dan dood, is ‘ongekleurd’.
In vrije expressie heb ik hieronder enkele culturen ‘uitgebeeld’ in hun kleuren.

Barok, Turkisch en Hawaii, artwork, P.M.J. van de Watering
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New pop art voor auto’s (bron: jalopik.com) en led verlichting in de behuizing van computers.

De symboliek met de kleuren gaat niet geheel eenduidig op. De culturen hebben hun eigen
‘identiteit met symboliek’ voor de diverse kleuren. Met toch veel verschillen. Zo is de kleur
geel als een warme kleur voor het symbool zon, als blijheid en warmte, oogst en vruchtbaarheid. Maar geel kan ook betekenen, lafheid en verraad in het Jodendom. En ook de variatie
in de primaire kleur, een tintje of toon, speelt ook mee. Geel kan geheel puur zijn van kleur.
Maar ook een beetje vaal met de neiging naar goud. Men spreekt dan nog steeds over geel.
Een volle kleur is natuurlijk als feestelijk. Maar bijvoorbeeld lichtgeel kan worden bekeken
als iets dat niet compleet is of het kan ziek zijn betekenen. Neem nu eens blauw. Lichtblauw
is een azuur dat associeert met de hemel en vreugde. Dieper blauw symboliseert weer
sereniteit, trouw en oprechtheid. Maar gaat de blauwe kleur heel diep richting zwart dan
betekent dit blauw weer rouw. Zo heeft rood een diverse symboliek. Helder rood als positief,
hoe donkerder het rood wordt, gaat het meer naar negatief.
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Verwantschappen met symboliek
De kleuren van de heraldiek. Het is een betekenis van communicatie, tekens, emblemen,
orden, vaandels, herkenning van companen in geval van oorlog. Begin 12e eeuw kwam er
meer evenwicht in de heraldiek met emblemen op schilden en vaandel. Motieven gingen
over van vader op zoon. Zo ontstond een familiewapen. Was er eerst een eenvoudig motief
of symbool, het groeide uit tot familieverwantschappen, rangen en titels. Het werd ook nog
een tot een formule gesmeed tot blazoenering.
Deze blazoenering kent twee metalen, vijf basiskleuren en twee bontsoorten.
Metaal:		
goud en zilver
Kleuren:		
blauw, rood, zwart, groen, purper
Bont:		
hermelijn (patroon van stippen) en vair, (blauw met wit patroon)
Als kleuren bijeen dus zeven en hebben in
zwart-wit uitvoering een aanduiding met stippen
of lijnpatronen.
De zeven kleuren hebben ook een geheel
eigen unieke naam.

goud

sinopel

zilver

sabel

purper

azuur

keel

Symboliek kleuren van positief naar negatief. Naar rechts toe in sombere kleuren.
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Alchemie en de kleurensymboliek
In de Middeleeuwen gaf men met kleuren en chemische vermenging van planten en
metalen een kleursymboliek met elementen. Men probeerde zelfs op chemische wijze
goud te maken. De sterk opkomende kerk en haar geloofsbelijdenis en strenge wetgeving
bepaalde haar eigen kleuren in de Roomse religie. De basis tot een serieuze kerkkalender.
In het kerkelijke is veel ontstaan. Het was een dagelijkse beleving in de Middeleeuwen en de
kleuren werden dan ook op de dagelijkse veranderingen van de mens toegepast. Dat begon
al bij de doop en eindigde bij de dood.
De kleuren werden ‘genoteerd’, geschilderd, opgeschreven. Aan en over gebeurtenissen.
En volgens scenes uit overlevering uit de Bijbel en Geschriften verbeeld en overgeschreven.
Gods creatie van de wereld werd uitgebeeld en ingekleurd zoals die van de basiselementen:

Aarde,
Water,
Vuur,
Lucht,

zwart
wit
rood
geel

De kleuren werden toegepast op de balans van het lichaam en de geest. Het werd vertaald
in ‘kerkelijke wetten’. Toch handig zo’n oplegging van verplichtingen aan de mens t.o.v. de
toenmalige hiërarchie. Men moet maar gehoorzaam zijn in doen en laten!
Wit en goud:
Kerstfeest, Paasfeest, Hoogfeest
Rood:		
Pinksteren en bij de martelaren
Rood:		
Kardinalen, die maakten zichzelf ook bij leven al vast een martelaar ter
		
verdediging van de Kerk
Rood:		
Het symbool van bloed. Het goddelijke en menselijke aspect van Christus
Groen:		
Nieuwjaar, Driekoningen en bij een geboorte
Purper:		
Vastentijd, berouw en passietijd
Blauw:		
Mariaverering. En een mengsel van blauw, het geestelijke.
Niet alleen kerkelijk is er symboliek in de kleuren. Er zijn altijd al tegenpolen geweest om
‘eigen’ waarde aan een kleur te geven. Zo werden symboolkleuren ook gedevalueerd met
omstandigheden, bezit van hebben of andere benadering, benoemen. Zo kwam het tot een
breuk met de Christelijke Kerk door Henry VIII van Engeland. In de traditionele Christelijke
Kerk van Rome was groen verbonden met het begeerde vruchtbaarheid. Maar Henry VIII
kwam op de proppen met zijn ‘Greensleeves”- ballade waarin groen wordt geassocieerd
met (gras)groene vlekken in de oorspronkelijke ‘maagdelijke’ witte onderrokken.
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Zo kwamen kleurbenamingen en hun verworven waarden uit een vroegere cultuur met
elkaar in conflict. Het werd een scheuring met de Roomse Kerk. Alle kleuren kregen na de
Late Middeleeuwen een beetje een andere betekenis. Wat we er nog van over houden is wel
bekend. Groen van nijd, blauw van de kou etc. En rood is altijd wel een kleur gebleven van
oorlog en passie. In Engeland kent men de uitdrukking de ‘blues’ hetgeen betekent dat men
wat depressief is. Dit was al bekend in de 16e eeuw. Rond de 1900 jaren werd het woord een
begrip in New Orleans als de naam voor de melancholieke jazz. En in Europa krijgt blauw
bijvoorbeeld de betekenis aan dronkenschap.
Kleuren, fabels en tovenaars
Dat kleuren ook verwant zijn bij fabels, sprookjes, mythen en magie is ingebakken in onze
aangeleerde opvoeding. Al in het jonge leven is het sprookje, verhaaltje, vertelt met kleurenplaatjes en prentjes.
Leesboekjes met eenvoudige tekeningen, kleurboeken en kinderboeken. Een paddestoel is
immers overwegend rood met witte stippen zoals ons vroeger is aangeleerd. Een fee heeft
altijd blond haar, staat voor de goede fee. En een heks die het kwade voorstelt heeft altijd
zwart of rood haar.
Het kleurige snoephuisje van de heks, met Hans en Grietje is warm van kleur en nodigt uit
tot aankloppen, met gevolgen.
Zo worden we al opgroeiend ‘bestookt’ met impressies en verbeeldingen van kleuren.
Deze kleuren worden benoemd en staan in verbinding met goed of kwaad, vrolijk of somber. Het is heel verschillend in cultuur of land en lokatie in opvattingen. Kleur is geloven in.
In een ding, dier of mens, of dierbare. Een herkenning van het veronderstelde. Sinterklaas of
Sante Claus heeft een rood kleed of pak aan.
De kleur staat voor veroverend signaal, brengt het geluk bij u, wat u wenst. Kortom een niet
onlosmakelijk verband wordt gelegd in de psyche. Wat te denken als Sinterklaas in een
groene outfit zou verschijnen? Dat is dan geen ‘echte’ Sinterklaas maar een religieuze
priester geworden.
Een ander voorbeeld. Een zwarte kat is een ambivalent (tegengestelde eigenschappen)
symbool. De kat kan gewoon zwart zijn en heeft ook verder geen betekenis, is gewoon ons
huisdier in volle blijheid. Men kent hem ook als een heilig dier in Egypte of als handlanger
bij een kwade heks. Of hij wordt in sommige culturen beschouwd als gelukbrenger, kom je
er een tegen dan mag je een wens doen. Maar in de meeste landen geldt het andere, als een
bijgelovigheid. Een zwarte kat brengt dan ongeluk. Heksen en tovenaars worden afgebeeld
in felle kleuren als rood en blauw in kleding. De wijde mantels in rood als symbool van het
bloed en de magische kracht. Daarbij horen pentagrammen, artributen als bekers en kelken,
zwaarden stokken en messen. Een dier hoort daarbij, de zwarte kat. Allemaal symbolen die
het verhaal bevestigen én de kleuren daarvan.
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Symboliek met de elementen, de planeten
Het sterrenbeeld is verbonden met zeven kleuren en de zeven planeten. Vormen samen
12 sterrenbeelden. Het was heel gebruikelijk om aan ‘stenen’ met hun specifieke naam en de
kleur ervan, een heilzame werking toe te schrijven. De kleuren hadden/kregen ook zonder het
bezit van de stenen, zomaar de betekenis als ‘deugdzaam’. Zwart werd de kleur van boete, rood
van moedig, blauw van vroomheid, groen voor hoop en purper voor adeldom en de hoogste
rang. Geel en wit als zon en maan en het goud en zilver betekende de goddelijke zuiverheid.
Het sterrenbeeld:
Leeuw
Kreeft
Ram en Schorpioen
Tweelingen en Maagd
Boogschutter en Vissen
Stier en Weegschaal
Waterman en Steenbok

: geel en goud, geelgoud, topaas
: wit, zilver, parelmoer, zilverwit
: rood, ijzer, robijn
: kwikzilver, amathist, purper
: saffier, tin, blauw
: koper, smaragd, groen
: lood, diamant, zwart

planeet
planeet
planeet
planeet
planeet
planeet
planeet

: zon
: maan
: mars
: mercurius
: jupiter
: venus
: saturnus

vuur
water
vuur - water
lucht - aarde
vuur - water
aarde - lucht
lucht - aarde

De zeven sterrenbeeldkleuren.
Van boven naar beneden:
Leeuw
Kreeft
Ram/Schorpioen
Tweelingen/Maagd
Boogschutter/Vissen
Stier/Weegschaal
Waterman/Steenbok
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Sterrenbeeld Weegschaal, artwork: P.M.J. van de Watering Kleuren: Koper, smaragd en groen.
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Stemmingskleuren
Stemming
Daglicht begint in de morgen met het eerste daglicht richting middag. Gaat naar avond
en de nacht. De tijd dat het duurt is van zonsopgang tot zonsondergang. Verder is er nog
sprake van maanlicht. De kleursamenstelling van het daglicht verandert naar gelang het
verloop van de jaargetijden en de zonsopkomst van de dag tot zonsondergang. Men kan
spreken van hard en zacht licht, sfeer en stemming. Het staat in verhouding waar men zich
op aarde bevind, de zonnestand en de bewolking. Al snel spreekt men van warmte of koude
(het weertype) en de stemmingskleuren. Zo heeft het ochtendgloren een zacht licht, weinig
schaduwen. De kleur is grijs naar violet, zwart-wit en difuus. Als het middag wordt is het
wit licht natuurlijk, dat een sterkte heeft aan de plaats op aarde gebonden. Fel licht heeft
invloed op de waarneming van verzadiging in het rood en groen. In de avond kennen we de
zonsondergang. De hemel dient als reflectie voor de lichtstralen achter de horizon.
Een blauwe gloed gaat naar violet over in rood. Bij een lage zonnestand treden ook reflecties en weerspiegelingen op in glasramen van gebouwen. Het kan verblindend werken.
Na de zonsondergang noemt men een tijdsperiode schemeren. Het is een geleidelijke
overgang tot het donker wordt. Hoe directer bij de evenaar, hoe korter de tijdsduur is van
schemer. Daar is het avond en plots is het geheel donker.
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Alle typen weersgesteldheid, lichtvallen of noem het maar ‘tijdstippen’ hebben een zekere
invloed op uw stemmingsgevoel. Bent u specifiek een ochtend- of avondmens? Of houdt
u meer van kunstlicht en kaarslicht? Soms hoor ik een nee voor kunstlicht, maar dat hoeft
geen probleem te zijn, want met kunstlicht kunt u zelf uw eigen ‘sfeer’ bepalen, wanneer u
maar wilt. En ook waar u wilt. Er is een enorm aantal keuzes te maken in kunstlicht.
In kleuren sterktes en vormen. Zelfs de plaats waar het kunstlicht is geïnstalleerd is van
belang voor de sfeer. We kennen dit als directe of indirecte verlichting. Is de verlichting
bedoeld voor uw werk? Voor het goed moeten waarnemen.
Of over controle over allerhande waren. Er is woning- winkelverlichting, voor een kantoor
of fabriek. Het kan ook zorgen voor het creeëren van sfeer in de avonden, zoals speciale
hoeken in huis. En als bijverlichting, bij het lezen of studeren.
En het kunstlicht heeft een kleur
Het ‘normale’ gloeilamplicht is niet helemaal wit, maar iets geel naar een roodzweem.
Bereikbaar in Watt sterkte van zacht tot zeer helder. In de TL verlichting is een enorm aantal
variaties mogelijk van helder naar koeler tot difuus. Het TL-licht wordt verkregen door
exitatie van gasatomen. De kleur wordt verkregen door het soort gas dat wordt gebruikt.
De soorten gas zijn verbonden aan kleuren als natriumgeel, neonrood, blauw en andere
kleuren. Door de binnenkant van de glasbuis met fosforen te bestrijken, wordt met de gasontlading het UV licht fluorescentie opgewekt en krijgt men naar gelang van het gebruikte
fosfor een breedbandig spectrum. De kleuren van het licht zijn tegenwoordig zo gemaakt
dat men kleuren kan krijgen van koud tot warme kleuren. En naast de buis-TL zijn er ook
lampen met een schroeffitting, de spaarlamp. In allerlei sterktes en formaten.
TL buizen hebben een kleurlabel: TL 55, dit is een daglicht benadering.
TL 27 is meer gelig van kleurtoon neigt naar gloeilamp en de TL 33 heeft weinig rood en
blauw en geeft meer een oranjeachtige lichtkleur.
LED
Kleurtemperatuur van Led lampen. Deze kunnen verschillen in daglichtkleur (koud) of
hebben een meer gelige tint dat het gloeilamptype benaderd. Ook in meerdere lichtkleuren.
Straatverlichting
We kennen het wel als natriumverlichting. Maar niet alleen bij straatverlichting, ook wel
op fabrieksterreinen. De lampen zijn natriumgas ontladingslampen (lage druk) en hebben
alleen een efficiënte vorm van verlichten, namelijk het kunnen waarnemen. Ander functies
van het waarnemen van kleuren zijn ondergeschikt aan de helderheid ervan. Het licht straalt
uit in het golflengtegebied geschikt voor helderheid in ons oog.
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De kleuren in de drukkerij.
Drukwerken, veelal in kleur zijn er overal ter wereld. Hoe komen die tot stand die kleurenafbeeldingen? Naast de traditionele zwarte inkt werd vaak een steunkleur gebruikt. Men
noemt deze steunkleur een Pantonekleur ofwel afgekort een PMS. Deze inkt is van een
standaardnummer voorzien welke de kleur betekent van de inkt. Gradaties in de kleurtoon
verkrijgt men door de afbeelding in rasterdichtheden te copieëren. Gradaties in hoge
lichten en schaduwen in de afbeelding verkrijgt men door beïnvloeding van de wit-zwart
curve (balans) in het copieëren.
Als er sprake is van kleurendruk dan zijn de inkten ook standaard in gebruik. Volgens de
subtractieve kleuroptelling en vermenging op papier.
Deze standaardkleuren zijn: Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart.
Zwart noemt men ook wel K (Key). Dus: CMYK.

De illustraties en teksten worden in drukwerken met moderne technieken vervaardigd.
Een illustratie kan een tekening, foto of dia zijn. Deze optionelen of transparanten worden
‘originelen’ genoemd. Of een ‘opzicht’.
Om het origineel te verveelvoudigen wordt een drukprocedé toegepast.
De drukprocedé’s kunnen worden gerangschikt in hoofdgroepen:
- hoogdruk
- vlakdruk, offset, zeefdruk
- diepdruk
Daarnaast kunnen we noemen procedé’s die eigenlijk geen drukwerken zijn maar wel
kunnen verveelvoudigen en reproduceren. Fotocopiëren, lichtdrukken, stencillen,
stempelen, laserprinten en yetprinten. En dat kan ook geheel in kleuren.
Maar in de drukkerij is er een heel proces aan lithografisch werk voorafgegaan voor het
komt tot het werkelijk afdrukken. Als ik hier verder op in moet gaan kan er wel een heel
apart boek over worden samengesteld. De technieken van reproduceren zijn de laatste
decenia met zoveel technisch vernuft zodanig verbeterd, dat wat nu opgeschreven staat
straks alweer verouderd blijkt. Het aloude proces van deelkleuren samenstellen door middel
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van een reprocamera met kleurfilters, uit de jaren van de vorige eeuw is allang voorbij.
Met de komst van de computer en de grafische programma’s in de jaren 80 en 90 is de
kleurenscheiding van originelen door middel van een kleurenscanner razendsnel. Om dit in
zijn geheel technisch uit te leggen is niet hier van toepassing. Belangrijk wel is de techniek
van het kleurendrukken. In principe niet anders dan eigenlijk in de vroege jaren van de
vorige eeuw. Het is nog steeds gebasseerd op de subtractieve kleurenoptelling, een afdruk
gemaakt met transparante inkten over elkaar heen. De CMYK inkten.
Wat is er belangrijk in een foto of dia?
Als een origineel wordt bekeken is er een opvallende vraag. Wat zijn de middentonen, de
schaduwen en de hoge lichten. Heel belangrijk zijn de middentonen om die te reproduceren. Is het hoge licht werkelijk wit, of komt er geen hoog licht in voor? Zijn er
schaduwen, donkere partijen in de foto?
Of is de foto eigenlijk in zijn geheel donker? Het is zaak voor een drukker alle ‘tonen’ in de
kleurschakering juist weer te geven. Een foto of dia heeft dan ook genaamd een toonbereik, geheel in eigen waarden van het getoonde. Zou men een afbeelding hebben van
puur wit en zwart, dan is dit 0% en 100%. Hier tussen zitten dus alle kleurtonen. En in een
foto met vele kleuren hebben alle kleuren een uniek percentage van de scheidingskleuren
CMYK. De vierkleurenafbeelding (druk) is dus een copie van samengestelde kleurwaarden
CMYK. Om nu gradaties te krijgen in elke deelkleur is een kleurscheiding van het origineel
nodig door middel van rastertechnieken. Deze rastertechnieken worden vastgesteld met
een dichtheidsgetal dat de fijnheid aangeeft van het gebruikte raster. Van grof tot zeer fijn.
Afhankelijk van de druktechniek die wordt gebruikt, het beoogde doel van kopie origineel,
het gebruikte papier of ander materiaal. Het kan namelijk ook gedrukt worden op karton,
plastic, metaal of textiel. De gebruikte rasterdichtheid, uitgedrukt in een getal kan de afdruk
beïnvloeden. Inkten zijn wat dik vloeibaar, reageren op het ondergrondmateriaal en
kunnen met de andere kleuren in elkaar teveel of te weinig vloeien.
De rasterbeeldpunten vormen naar gelang hun grootte een verdichting of verspreiding van
schakering in tonen. Hoge lichten hebben kleine en minder stippen en schaduwen hebben
grote en meer stippen,(rasterpunten) Als deze rasterpunten zeer klein zijn zal het menselijk
oog de overgangen waarnemen als een geleidelijke overgang en zien als een nuance tussen
de toonkleur(en). Terwijl alle rasterpunten toch een 100% volle kleur zullen weergeven.
Een origineel wordt dus ‘opgedeeld’ in de vier kleuren, maar worden als een ‘zwart’halftoonbeeld weergegeven op de drukplaat (offset). Per aparte kleur dus een drukplaat.
In drukprocedé diepdruk is dit een koperplaat of cilinder waarin het beeld verdiept in is
aangebracht. Bij zeefdruk is het beeld vastgelegd in een fijnmazig gaas materiaal.
Als voorbeeld neem ik de offsetbehandeling van een drukplaat. In principe is het
drukprocedé van een drukplaat gebaseerd op water en vetafstoting. De drukplaat heeft het
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gescheiden beeld van de kleur van het origineel. In positief beeld, gerasterd of in volle
vlakken. Overal waar ‘beeld’ staat, is er inktaanname van de rollen inkt op de drukpers. Overal
waar metaal blijft van de drukplaat komt geen inkt aaname.
Dit komt door een enigzins bevochtiging van de drukplaat op de pers. De ‘vette’ inkt kan
namelijk niet hechten aan de natte metaaldelen. De ‘vette’ inkt hecht wel aan het positieve
beeld op de plaat dat de voorstelling is. Deze vier drukplaten zijn om cilinders van de
drukpers gespannen.
Deze ‘geladen’ inktplaten drukken de inkt op een rubberdoekcilinder, die dus spiegelverkeerd het drukbeeld ontvangt, en die drukt af op het papier als juist weer leesbaar.
Voor elke kleur (dus de vier kleuren) een aparte doorgang op de pers achtereenvolgend tot
een samenvallend beeld op het papier.
Het is dan ook zeer van belang dat de vier beelden registeren, over elkaar heen precies
passen tot een juiste interpretering van het origineel. De druktechniek is dan ook een
specialisme. Juiste dosering van inkt(en) en vocht, snelheid van doorloop en droging zijn
van belang voor een goed resultaat. Kalibratiestrips en optische instrumenten op de
drukpers zijn verbonden met computerleesprogramma’s om het drukproces juist te sturen
van beginafdruk tot de laatste afdruk van de oplage.

Drukplaat voor offset.
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Controlestrips worden meegedrukt op het velpapier voor kalibratie voor alle af te drukken
vellen papier. Deze kleurvelden kunnen digitaal worden opgemeten om steeds dezelfde
afdrukken te verkrijgen.

Rasterpunten sterk vergroot
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Het af te drukken beeld bestaat dus uit rasterpunten als er sprake is van een spectrum
(gradatie). Dit raster heeft basislijnen. Uitgaande van een normaal kruisraster staan deze
kleurscheidingen vastgesteld onder een bepaalde richtingshoek. Zodanig in graden dat
rasterpunten bij vermenging gedeeltelijk over elkaar vallen zonder een moiré patroon te
vormen. Moiré is een resonantie van samenvallende lijnen. De kruisrasters hebben hoeken
van Cyan in 75°, Magenta in 105°, Yellow in 90° en Key in 45°.

cyan rasterhoek 75°

magenta rasterhoek 105°

yellow rasterhoek 90°

K rasterhoek 45°

cyan

magenta

yellow

K

cyan

cyan plus magenta

cyan, magenta plus yellow

K

Als de subtractieven menging van drie inkten passend zijn gedrukt is er een wat flets beeld
ontstaan. De vierde drukgang is zwart en geeft de afbeelding zijn extra volheid in toon.
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Resultaat is alle, dus de vier basiskleuren in vermenging tot een copie van het origineel.
Het beeld is geheel van rasterpunten gevormd. Bij uitvergroting zien we rozetvorming van de
verschillende kleurrasters. De beeldpunten overlappen met transparante kleuren.
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De drukvolgorde van kleuren is op het papier bij vierkleurendruk op een drukpers:
1. Cyan
2. Magenta
3. Yellow
4. Key ofwel de naam zwart
En er is ook nog tweekleurendruk of driekleurendruk. Of zwart met een kleur.
Dan veranderen de rasterhoeken tot de tweede of derde kleur.
Tweekleurendruk: eerste kleur 75° en zwart 65° Zwart als laatste drukken.
Driekleurendruk: eerste kleur 75°, tweede kleur 105° en het zwart 45°.
Natuurlijk zijn er tal van uitingen om een foto of illustratie af te beelden. Bewerkingen in
fotoprogramma’s hebben zodanige artistieke mogelijkheden dat kleuren veranderd kunnen
worden. Gradaties in de halftonen, hoge lichten en schaduwen kunnen worden
gemanipuleerd. U kunt ook in drukwerken éénkleurendruk of tweekleurendruk toepassen.
Zo’n foto heet dan respectievelijk, monotoon of duotoon. De duotoon noemt men ook
wel duplex. Men gaat dan uit van een zwarte halftoon in het fotoprogramma, waaraan een
tweede laag wordt toegevoegd. Deze tweede laag kan in gradatiecurve verschillen en/of
een kleur te krijgen. Door een filtering van vermenigvuldigen, of andere mogelijkheden tot
optellen of aftrekken met de onderlaag verkrijgt men de kleurmenging. De duotoon.
Ook kan aan de tweede laag, of zelfs nog meerdere lagen een geheel of gedeeltelijke dekkingskleur worden gegeven. De mate van transparantie met de oorspronkelijke fotolaag kan
worden ingesteld in percentage. Zo kunnen ook foto’s gecombineerd worden in verlopen en
overlopen in elkaar. En de computer fotoprogramma’s hebben zoveel gereedschappen tot
kleurcorrectie, schalen, vervormen, verdraaien, perspectieven en retouch met airbrush.
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Monotonen en duotonen, zelfs in tritonen is te werken en te drukken. Gradaties in foto’s
bewerken tot high key en low key. Met of zonder toevoeging van kleur(en).

Monotoon. Geheel in één kleur pantone

Duotoon. Pantonekleur met een zwartdruk

High key. Middentonen naar lichter

Low key. Middentonen zwaarder
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Zelfs uitgaande van een zwart-wit afbeelding of foto kan men deze nog bewerken als zou
het een kleurenfoto zijn. Door er een duotoon of tritoon van te maken krijgt met bij
toevoeging van kleurlagen een vermenigvuldiging in de gradaties. Geheel naar eigen
percentage toe te voegen.

Greytoon

Greytoon. Plus één egale kleurlaag

Greytoon. Plus twee egale kleurlagen

Greytoon. Plus drie egale kleurlagen
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Kunstenaars gingen u al voor in Pop-art. Felle kleuren in vlakken in harde gradaties.
Een normale foto in grijstinten kent een gradatie van wit (0) tot zwart (100). Ook noemt men
in de digitale programma’s deze waarden wit (0) en zwart (255). Als men de middentonen,
de grijstonen isoleert - maar dat kunnen ook hooglichten of schaduwen zijn - en die richting
hoog of lage waarde opschuift verkrijgt men een verandering in de contrastwaarden. Als dat
met hetzelfde beeld gebeurd in variabele contrasten en die dan ook nog een kleur geeft, is
het Pop-art effect gemaakt. Het wordt veel toegepast in de zeefdruk art. En met gebruik van
primaire kleuren.
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De digitale kleurweergave
Computers en hun programma’s draaien nu eenmaal op kleur. In zoveel soorten en
programma’s beschikbaar. Deze heten kleurmodi en - modellen. Een kleurmodus bepaalt
welk kleurmodel wordt gebruikt voor weergeven op de monitor en het afdrukken van
afbeeldingen op een printer.
Er zijn modellen in HSB, RGB, CMYK en CIElab. Het is in het boek al eerder wat beschreven
maar voor hen die in de computertechniek graven, nog een overzichtje. Ik beperk me alleen
tot RGB en CMYK de meest gebruikte modus.
De kleuromvang is het kleurbereik dat een kleursysteem kan weergeven en afdrukken.
Wij zien namelijk een veel groter kleurenspectrum dan de kleuromvang van de kleurmodellen. De computer kleurmodellen zijn LAB - RGB en CMYK. Vandaar dat bepaalde
kleuren in LAB of RGB, als additieve kleuren op de monitor wel mooi lijken maar niet goed
kunnen worden gereproduceerd. Namelijk in inkten worden omgezet tot een subtractief
print.
RGB
Het zichtbare spectrum is van blauw, groen, geel naar rood. Veel ervan is een hoofdkleur
namelijk rood, groen, blauw. RGB.
Overlappingen in de kleur geven mengkleuren weer. Zelfs wit! RGB- kleuren geven samenvallend wit licht. Additief. Gebruikt wordt deze modus in belichting van toneel en theater,
videosystemen en in monitoren. De RGB modus geeft digitaal elke pixel een intensiteitswaarde tussen 0, zwart en 255 dat staat voor wit. En dat voor elke kleurcomponent in de
kleurafbeelding. Zo heeft elke kleur een R-waarde, een G-waarde en een B-waarde.
De waarden zijn verbonden aan de reeks van getallen in 0-255. Wanneer de waarden in alle
drie (RGB) gelijk is, is dat een neutrale grijstint. Alle waarden in RGB gelijk aan 255 is wit, drie
waarden gelijk is 0, zuiver zwart.
RGB afbeeldingen gebruiken drie kleuren om 16,7 miljoen kleuren op het monitorscherm
weer te geven. Dit is 24 bits per pixel. Ook is het mogelijk 48 bits per pixel te produceren.
Hierdoor kunnen nog meer tussenkleuren worden weergegeven. Let op: deze modus is
geheel additief. Om te printen is een subtractief systeem op uw printer geinstalleerd met
vier, of meer inkten. Resultaten in printen van RGB bestanden kunnen wel eens heel anders
in print verschijnen dan op de monitor wordt waargenomen.
CMYK Proceskleuren
Cyaan, Magenta, Yellow en Key (Key is zwart of genaamd black). Dit CMYK kleurmodel is
gebasseerd op de subtractieve methode. Inkt is transparant en wanneer de inkt is
opgebracht op wit papier wordt licht teruggekaatst, een deel van het spectrum wordt
geabsorbeerd, een deel reflecteert in ons oog. De waarnemende kleur. In theorie zouden
CMY als proceskleuren samen een zwart produceren. Maar drukinkten zijn niet zuiver genoeg dit waar te maken, vandaar dat een zwarte inkt (K) wordt toegevoegd. In de digitale
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wereld is de CMYK kleurmodus heel bekend. Elke pixel krijgt een procentuele waarde van
elke procesinkt. Lichte kleuren een laag percentage.
De donkere kleuren, de schaduwen, hogere percentages. Een rode kleur kan dus b.v. 2%
cyaan, 93% magenta, 90% geel en 0% zwart bevatten. In de CMYK afbeeldingen ontstaat wit,
wanneer alle vier de beeldcomponenten een waarde van 0% hebben.

2% cyaan
93% magenta
90% geel
0% zwart

Waar nog al eens aan voorbij gegaan wordt is de grijswaardemodus. Digitaal zijn er 256
grijstinten. Elke pixel heeft een helderheidswaarde van 0 = zwart en 255 = wit. Ook kunnen
grijswaarden worden gelezen in dekkingspercentages van zwarte inkt. 0% = wit,
100% = zwart.
Een geïndexeerde kleur is een modus die maximaal 256 kleuren gebruikt. Dus een kleiner
kleurenpalet is ook een kleinere bestandsgrootte, terwijl de visuele kwaliteit behouden blijft.
Wordt gebruikt voor media-animatie of voor webpagina’s. Is wel beperkt in het bewerken
van bestanden.
Kleurconsistentie
Is de kleur consistent t.o.v. de uitvoermedia, vanaf de bron tot aan de uitvoer? Er is geen
enkel apparaat dat het kleurengamma volledig kan reproduceren voor het menselijk oog.
Elk apparaat werkt binnen een kleurruimte van bereik, de kleuromvang. RGB en CMYK kleurmodi zijn wel de hoofdgroepen van de kleurruimten. Maar de kleuromvang is voor beide
heel verschillend. Sommige RGB kleuren kunnen vallen buiten de CMYK ruimten. Apparaten
onderling hebben afwijkende kleuromvangen, ook binnen zelfde kleur-modes. Scanners b.v.
in RGB, drukpersen in CMYK. Zo kunnen kleurvariaties ontstaan als gevolg van verschillende
apparatuur. Verschillen in softwaretoepassingen en zelfs in gebruik van het soort papier.
Of verschillen in gebruik van monitoren onderling. Met name in de afstelling, kalibratie,
helderheid en contrasten.
Een Color Management System (CMS) biedt voor een apparaat een oplossing. Maar wel te
verstaan dat dit geen correctie oplevert voor uw bestanden. Het beheert alleen uw systeem.
Maar bij uitwisseling van data op andere apparatuur heeft die weer zijn eigen CMS.
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Vandaar dat er data kleurprofielen in een ICC-workflow worden gebruikt die zijn
gestandaardiseerd (ISO).
Zoveel kleuren, zoveel technieken, zoveel art-work
Wat is er al niet te kleuren? En zoveel materialen staan ons ter beschikking om iets te
kleuren. En de daarbij toegepaste methode van uitvoering tot een resultaat. Daarbij horen
ook de dragers van het beeld. Papier, karton, hout, steen, textiel, leer, huid, glas, plastic en
metaal. En het materiaal dat we opbrengen kan van alles zijn. Verf, inkt, potlood, krijt, kalk,
glas, emaille, olie, water. Zelfs met licht kan men ‘schilderen’ zoals neon en laserstralen.
Er is een oneindig aantal van methodes van de behandeling en het mengen hiervan in
allerlei kleuren. Ook gereedschappen of werktuigen, hulpmiddelen en de manier van
gebruik zijn schilderkunst. Natuurlijke stoffen of producten toegevoegd aan het kunstwerk
of object is mogelijk. Materiaal en beoogd werk hebben een naam.
- houtskool		 - krijt, pastel, crayon
- waskrijt		 - metaalstift
- potlood, grafiet		 - kleurpotlood
- inkten		 - pennen, rietpen, verenpen, tekenpen, vulpen, balpen
- viltstift		 - messen, schaafkarton
- waterverf		 - olieverf
- acrylverf		 - tempera
- goucheverf		 - textielverf
- chemische stoffen, plastic		 - muurverf, lakverf
- latex		 - beitsen
- lakken		 - vernis
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Waarvoor dan wel niet?
- schilderijen
- houtgravure
- hoogdruk
- lijngravure
- mezzotint
- vernis mou
- aquatint
- suikeraquatint
- zeefdruk
- hologram

houtsnede		
- linosnede		
- diepdruk		
- droge naald		
- ets		
- batik		
- aquarel		
- lithografie, vlakdruk		
- foto		
- grafitti		

- fotokopie
- dia
- air brush
- digitaal file
- kunstbloemen
- vingernagels
- haarverf
- make up
- tatoo
- bodypaint

								
Componeren
Men spreekt ook wel over compositie. De opbouw, combinatie of ontwerpen. In ieder geval
een samenstelling van vorm en kleur(en). Alle kleuren en vormen hebben zo haar eigen
‘gewichten’ en ‘waarden’ ten opzichte van elkaar. Afhankelijk van grootte en vorm. En op
welke plaats, de wijze waarop en wat is het doel het voor te stellen. Is het doel een uiting van
expressie, aandacht trekken, harmonie of tegengesteld een expansie op te roepen?
Een kreet? Toepassen in lay-outs, het gebeurt alledag. Soms juist gedaan, veelal niet in de
juiste context. Opmerkelijke prestaties noemen we dan ook kunstig, ofwel mooi en aanspreekbaar. Het is terug te vinden in schilderijen, grafiek, litho’s en affiches. Maar ook in de
fotografie, interieurs en modewereld.
Wat is nu eigenlijk componeren?
Uitgaande van vormen. De oerbasis van ons waarnemen. Gebaseerd op de wereldvorm van
ieder menselijk wezen, namelijk twee. Twee betekent symmetrie als een vorm. De cirkel,
rechthoek, driehoek, vierkant. Zelfs een streeplijn is twee. Elk heeft een links en rechts, een
boven en onder. Maar wel in 2 dimensionaal, een plat vlak. Komt er nog ruimtelijke diepte bij
dan wordt het 3 dimensionaal. Dat zijn de bol, kubus, piramide en koker. Bij het 3 dimensionale komt er nog wat bij, licht(val). De opvallende terugkaatsing of absorbtie van de lichtstralen op het gekleurde object is wat wij zien en de kleur(en) weergeven.
2D
Het platte vlak. Het is een schilderij, een vel papier, een foto. Wat is het formaat dat gevuld
moet worden? Waarmee gaat men het vullen? Wat is het doel of intentie van het object of
creatie?Allemaal factoren die het resultaat bepalen. De naam ervoor is iets componeren tot
uw samenstelling. U wilt een ‘gevoel’ aanspreken. Ten eerste bij uzelf van de uiting.
Ten tweede voor de beschouwer.
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Maar het geheel is voor uzelf! De beschouwer kan de creatie geheel anders beoordelen.
Dat ligt aan zijn aard van begrip, educatie, aanspreekbaarheid. Een oordeel volgt! En dat is
ook al gebasseerd op twee. Ja of nee! Mooi, of niet mooi. U ziet het al, expressie is niet eenvoudig te plaatsen in een hokje. Beleving van het getoonde is een acceptatie.
Daarbij is de kleurbeleving van ieder mens anders. Vanaf ons kind en kleutertijdperk worden
we belegerd met impressies, educatie, leefomstandigheden in de ruimste zin van het woord.
En komen tot een innerlijke beoordeling van vorm en kleur.
Componeren is een afwegen van vorm en kleur. Als we nog even in het platte vlak blijven
gaan we uit van een formaat, bijvoorbeeld een staand A4. Het hoeft natuurlijk perse geen
wit papier te zijn, zelfs een ander materiaal kan. Neem drie elementen van vorm. Die kan u
tekenen in een kleur vooraf, of uitknippen van een vel kleurig papier. Bijvoorbeeld een rode
volle cirkel. Dan een vierkant met de kleur grijs en een smalle reep (strookje) in groen.
En hoe groot moet elke vorm zijn? Kijk rood is een signaalkleur. De sterkste. De tweede kleur
die gewicht heeft is groen. De derde kleur is grijs. Als we nu de volle cirkel een kwart van het
vel nemen in grootte en de smalle kleur groen ongeveer 12 x 1 cm en het grijze vierkant
5 x 5 cm dan gaan we eens kijken wat we bereiken.

Hoe zet ik deze vormen op het vel? Moet de rode volle cirkel bovenaan, in het midden of
onderaan? De groene balk recht, dwars of schuin? Alles bijeen of apart in de hoeken? En wat
te denken van de ondergrond. Moet dat wit blijven, of toch ook een kleur hebben? En wat
een gevoel moet het oproepen? De vormen kunnen zelfs overlappend worden geplaatst.
Of van het vel aflopend zijn. En dat zijn nog maar drie vormen op een vel. Ze kunnen
voorstellen een foto, illustratie of tekstregel, of onderschrift. Moet er nog wat meer worden
toegevoegd?

Compositievoorbeelden met gewichtsverschuivingen
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Compositievoorbeelden met gewichtsverschuivingen
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Componeren kan dus heel veel betekenen in ruimtelijke ordening, evenwichten, tegenstellingen en richting. Moeten sommige vormen groter, of juist kleiner? Of een andere kleur
vertonen? Dat is nu juist de designers job! U meent misschien, wat een gedoe en drukte om
zoiets onbenulligs. Maar let op in de praktijk, de dagelijkse beleving van veel van dit soort
vormen en kleur is in CHAOS. Kijk maar om u heen in de stad of op het culturele vlak. Overal
is geen ordening meer verantwoord.
Het glijd af, geen specifieke stijl is verbeeld. Het dagelijkse of wekelijkse bezoek aan de
supermarkten en andere winkelketens heeft al naar gelang de branche een design uitstraling met een huiskleur. Het winkelinterieur is afgestemd op de doelgroep van bezoekers.
U wordt overstelpt met vormen en kleuren (on command). Dat wil zeggen, er is al vooraf
bepaald hoe u binnenkomt in de winkel, wat u als eerste indruk in de ogen komt. Hoe u de
winkel ‘moet’ doorlopen (Ikea) en voortschrijdend wordt ‘verleid’ tot aankoop. Inrichting
van de winkel of een beurs, maar ook in openbare gebouwen als musea, kantoren en
ruimtelijke stadsordening, nemen hier aan deel.
En niet alleen dat. Ook in 3D
De industriële ontwerpers horen er ook bij. Met allerhande materialen ter beschikking
creeëren zij gebruiksvoorwerpen met een design in vorm en kleur. Verbonden met innovatieve functies. Daar is over nagedacht! Men weet precies welke kleur u wilt! En wilt u streepjes of blokjes? Een patroontje in kleur, of twee kleurig? U zult het krijgen!
Invloeden
Men kan gerust stellen dat invloeden een commerciële smaak hebben. Invloed op iets
hebben betekent, keuzes maken, keuzes opdringen. Maar bovenal iets dat meer is als één.
Invloed kan positief en negatief zijn. Hier hoort ook bij voorlichting, voorspraak, aanprijzen,
anders gezegd: aanbod! Die is er zeer ruim. Zelfs in heel veel keuzes. En weet u wat er extra
bijkomt: u bent beïnvloedbaar! Op emotie, op uw humeur, wat u voelt, wat u eet en denkt!
U doet het! En u reageert, ik wil het! Het is een ritme van u, het is in de mode, een trend, een
hype. Het is ons zelfbeeld. Tenminste dat denkt u, dat u het zelf heeft verworven, zelf heeft
bedacht, een keuze van uzelf is. Is dat wel zo? Natuurlijk niet, het is VOOR u bedacht, u KRIJGT
een keuze. Ontwerpers luisteren beslist wel naar u. U wilt het groen? Dan krijgt u groen!
Daarom fluctueert de stijl in kleur en vorm in de decenia’s. Wat is ‘in’, wat is ‘uit’. Dat groeit in
de maatschappij mee. Een rode typmachine was in de jaren 1940 ondenkbaar! Grijs of zwart
was toen de kleur. Een rode typmachine kwam pas in de 70er jaren op de markt. Als een
portable dan wel te verstaan, rood is een signaal voor hip, portable voor handig, op elke
plaats. Nu heeft men een computer ter beschikking. In allerlei kleuren leverbaar.
Wie nu ‘hip’ wil zijn heeft er een met transparante behuizing met inside led-verlichting in
diverse kleuren. Cool man!
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Beheers de kleur, beheers jezelf
Omgaan met kleur begint bij jezelf. Door ordening te scheppen en je gevoelsbeleving te
herkennen kom je al een heel eind. Voorkeuren zijn een soort instellingen, die vastgelegd
kunnen worden in je levenspatroon. En kleurvoorkeuren wel in het bijzonder. Mensen
houden van iets. Al is het iets dierbaars, een koestering of hunkering. Die voorkeur kunt u
laten blijken of juist verbergen. Uit het in oprechtheid, wees een persoonlijkheid. Maar zonder een air, durf kleur te bekennen. En, u bent bang dit niet te kunnen, of verkeerd te doen?
Dat kan u overkomen, maar luister naar uw gevoel. U hoeft niet iemand na te doen.
Wat kennis over kleuren kan wonderen doen. Maar let wel op dat keuzes die u maakt in een
context staan met anderen, zoals levenspartners en andere beschouwers. Die oordelen
over u. En dat kan wel of niet goedkeurend zijn. Ook hun keuzes in voorkeuren tellen mee.
Wat complex, niet?
Niet iedereen hoeft een ‘star’ te zijn, zoals een ander dat doet. Men zegt wel eens ‘schijt’ te
hebben aan een ander’, maar is dat nu een zo wezenlijk verschil te hebben met denkwijze of
uiterlijk van de ander? Of is het verschil een soort jaloezie of ‘niet kunnen bereiken’ van het
vertoonde. Is het tegendraads verzet? En beoordeeld u wel eens iets over aanstellerij of iets
‘te overdreven’. Dat is bijvoorbeeld bij extravagant kleurgebruik in modekleding, make up
of (kleur) kapsels. Maar bovenal op gedrag van iemand dat u stoort. Niet passend , vulgair,
aanstootgevend, lelijk, asociaal, kakkerig, ijdel, camp, kitch of society.
Kleur is er voor iedereen
Wie je ook bent. Wat voor cultuur je nastreeft, kleurbeleving en kleurwaardering is er voor
iedereen. Met een zelfbeeld. Voel je niet verplicht of schuldig je aan te passen aan een ander.
De tijd van ‘opgelegde’ normen en waarden is ver achter ons. Ik bedoel niet de sociale
normen en waarden verloochenen van gedrag tot andere mensen in de maatschappij.
En ook niet van het beslist mee moeten doen, net als de ander. Blijf een eigenwaarde
houden in goede of foute beslissingen. In oordelen, daden en uitspraken. Hedendaags
moeten er normen en waarden blijven bestaan, in die zin dat ‘eigen recht op’ in verband
moet blijven op het bestaan van anderen. Met respect, vol begrip, zoals ook zij hun respect
betonen. Zelfkennis hoort daarbij en is oké. Dat geldt eveneens voor de tegenpersoon met
zijn/haar eigen beeld. Dat vertaalt hebbende vormt de omgangsvormen, met het kleurgebruik, in alle opzichten. In straatbeelden, kleding, verpakkingen, gebruiksvoorwerpen,
kortom het hele dagpatroon. Een humeur, voorvallen van welke aard dan ook, ontmoetingen, reizen, gesprekken. Alles komt met de belevingssfeer van het moment tot je.
In seriepatronen verworden tot een sleur of juist niet, tot prettig of opwekkend. Zie, het kan,
met een juiste kleurinrichting van uw woning en alles wat er verder voor in aanmerking
komt. Je bent tip-top!
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Kleuren is dat blijheid?
Wordt men van bepaalde kleuren somber? Of vrolijk? Ja, van beide opmerkingen is wel wat
waar. Te bont van kleur kan ‘akelig’ overkomen. Maar het is gewoon een teveel aan
indrukken. Je stemming kan het niet verwerken. Je hebt behoefte dan aan rust of donkerte.
Je hebt liever je favoriete kleur voor ogen dat een kalmte over je geeft. Een goed gevoel dat
bij u past. Is het hokjesgeest? Het is gemakkelijk personen in groepen te plaatsen, met hun
gebruiken of rituelen.
Vele stijlen gingen ons voor en vele zullen er nog volgen. Allemaal met een naamsaanduiding. Veelal verbonden met ‘aangepraate’ commerciële designs, van erbij te horen. Ik zal er
enkele bij slepen wat kleuren betreft.
1950-1960
Het is rock n roll en komt op met felle kleuren. Het is special ‘in’. Jukeboxen met neon
lights, hard geel, rood, blauw en veel pink. Vooral de pastelkleuren lichtblauw en pink zien
we terug in de petticoats. De meisjesschoenen zijn ook rose. De ogenschaduw is afwisselend heel licht of juist heel donker. Veel zwarte mascara en volle rode lipstick. Wat is nu in
die tijd ‘gewoon’ of ‘ongewoon’?
De opkomst van de televisie geeft in deze jaren een impuls in elke huiskamer. De opgroeiende jeugd spiegelt zich aan wat er op televisie vertoont wordt. Het komt tot uitingen in
‘imitaties’ van gedrag, kleding en de kleuren. De stijlen worden van de TV gekopieerd.
En zo verbonden aan hun eigen ik. Hun geluk! Pop-art komt, soul en jazz. Er komen ook beatgroepen met artistieke inslag.
De grafitti wordt ontdekt. Pop-art in kleding met zwart en wit, grote geblokte vlakken.
Cirkels en nationale vlaggen worden verwerkt in kledij. Het T-shirt wordt uitgevonden en
er verschijnen jacks. En de jeugd deed mee, vanzelf. Je wilde ook een T-shirt, je wilde ook
expressie tonen. En in de wildste kleuren! Lakjassen in fel rood. Lange knielaarzen in wit of
zwart voor de jonge dames. Ook in de kleur paars. En bij de jongens is de stropdas ‘uit’. Weg
met dat ding, het wordt een witte coltrui met hoge boord. Ook wit of zwart van kleur. Daarbij
smalle broekspijpen en daar wordt een overhemd op gedragen in een felle kleur
en in blokmotieven.
1970
Dan is de levensstandaard toegenomen top op het toppunt van sociaal verkeer. Op modegebied, muziekgebied en gedrag. Het is niet te noemen of het kan gebeuren. Letterlijk alle
kleuren van de regenboog passeren de maatschappij. Innovatie en herontwikkelingen van
gebruiksgoederen nemen een nieuwe vlucht. Met de nieuwe kleuren wordt het, ‘alles kan’.
De consumptiemaatschappij zit stevig in het zadel. Daarbij stromen culturen het land in.
Met de daarbij behorende gebruiken, hun kleuren en stoffen. Denim, de spijkerbroek is een
‘must’ geworden. Of men draagt een tuinbroek. Unisex mode is er ook. De kleding van de
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man en vrouw is gelijk. Met een lange harendracht voor beide sexse. Daarbij behoren
sierraden, wat zij draagt draagt hij ook. Opvolgend komen dan nog mini-mode, maxi-mode
en midi-mode.
De punkers lopen in slordige truien in vale kleuren, kapotte broeken, piercings, tatoo’s en
zeker het haar geverfd. In allerlei kleuren van blondgoud tot blauw. Wat er ook zeer geliefd
was zijn de camouflagepakken in groen en bruin, parka’s en jasjes in deze kleuren.
Compleet met legeremblemen alles zo uit de dump. Als schoenen dragen zij ‘kistjes’.
Zo zijn we dus van nature na-apers
Want in 1978 is de film uitgebracht en te zien in de bioscoop, Saterday Night Fever met in
de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton John. De jeugd volgt dit geheel naadloos op.
De stijl van kleding, gedrag en alle kleuren worden volledig gekopieerd. De naam is nu
disco. Massaal gaan de meisjes aan de strakke synthetische kleding, veel kleuren en veel
glans. Precies naar voorbeeld van John en Olivia. Het haar wordt gedragen op dezelfde
manier. Kijk, en kleed je zo, je voelt je zo! Ouderen zien het ook, voelen zich aangesproken
en gaan op fitness met joggingpakken in een varia van kleuren en dessins. Natuurlijk moet
daar in navolging van de jeugd een print op. En te gekke sportschoenen erbij met dessin.
Kijk, het zijn gewoon ‘gevraagde’ trends. De industriële markt gaat hier vlot in mee. Zo is
plotseling het dragen van bont zomaar ‘uit’. Milieu- en dierenvriendenorganisaties brengen
het dierenleed in de publiciteit. Afschuw volgt massaal over het aangedane dierenleed voor
de vervaardiging van bont. Terecht neemt de voorlichting aan het volk een juiste beslissing.
Nooit meer bont. Commercieel komt er wel iets voor terug met een nieuw produkt. Er komt
dan een katoenmateriaal in kleuren, waarbij het ook nog is van strech. Dit hoogtepunt in het
bereiken van trends, herontdekken etc. kan niet blijven bestaan. Het groeit over de top heen.
Als de jaren tachtig dan ook beginnen is de richting zoek. Wat nu nog te doen?
Het bizarre? Het extravagante? Ja, anders, maar hoe anders? Het is niet zo vreemd, het is al
eerder voorgekomen in de kleurige kunstgeschiedenis van de jaren 1920-1930. De kunststijlen en uitingen destijds werden ook niet begrepen. Het was een vorm van protest en
aandacht. Terwijl het toch een hoogwaardige vorm en kleurenpalet had.
Maar in de 1980 er jaren weet men niet zo goed raad met het kleurenpalet. Wat kleur als
waarde nog over heeft. De economische wereld stort in. Een crisis is het gevolg, er komt
sociaal verval. De werkeloosheid treed in en consumenten kijken wat somber. Fabrikanten
houden zich wat in met produktie. Kan men terug naar vroeger tijd? Is het vertrouwde
vorige tijdsbeeld terug te halen? Toen alles nog in topvorm gloorde? Men probeert het wel
met wijde pasvormen, weinig coupe, lagen kleding over elkaar heen, weinig kleur, nepbont,
prints van vroeger en een lingeriemode. Eigenlijk wordt alles maar gekopieerd van vroeger.
Zoals de plateauzolen, topjes en hotpants.
Push-up slips en even een superkorte rokmode. Allemaal items uit de 60-70er jaren.
Het helpt niet veel want er komt weer een matiging in kleuren eind jaren 80.
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Zoveel fluctuaties in kleuren is altijd wel een ‘verschijnsel’, een trend. Vanzelf komt er een
opleving in kleurgebruik in de 90er jaren naar het millenium toe. Kleur is weer ‘in’, samen met
veel bloot.
En nu? Vroeger is dood
Vroeger is dood zoals men weleens zegt. Maar zeg gerust wat komt er na de dood?
Men weet het niet. Er zijn hele groepen mensen die de vroegere tijd verafschuwen met
al haar hoogte- en dieptepunten. Met al haar kunstuitingen en al haar kleuren. Maar wat
adoreren zij wel? De huidige tijd? De toekomst? Nu! is hun antwoord, ik en daarna niemand
meer. Er is wat voor te zeggen hun manier van leven, maar er schuilt toch een vervlakking in.
Streven naar dagelijks geluk is ook geluk van gisteren of voor morgen. Vroeger hoort daar
gewoon bij. Men hoeft dat niet te verafgoden, maar wel te respecteren. Tegenwoordig gaat
de wereld wel vier keer zo snel als destijds qua communicatie en met internet.
De elektronika heeft een enorme vlucht genomen en is nog niet op zijn top. En dat heeft
invloeden op kleuren. Plasma kleurentelevisies, gsm, mp3, video, camera’s en computers is
al heel gewoon. Kleuren, kleuren overal. Er is communicatie op alle gebieden in politiek,
milieu en de financiële wereld. Een wereld vol van voorschriften en regels komt op u af.
Een maatschappij vormend, u en ik samen. En daar moet je een mensenleven mee doen.
Kan het anders?
Ja, maar niet zo eenvoudig ligt dat. Nu met de economische crisis erbij in 2009, ziet men
wel in dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Er is veel, er is téveel. We zullen wel terug
moeten naar minder. Het zal ook gebeuren, de geschiedenis heeft het bewezen.
Vereenvoudig die maatschappij.
Ik heb dit al eens eerder in een (politiek) boek vermeld, toen was het al duidelijk in 2003.
Het gaat immers te snel, maar moet dat voortgaan? Tot men over eigen voeten valt. Was
men vroeger al een na-aper, dat geldt nog steeds. Men spiegelt zich nog immer aan een
ander, er wordt u iets opgedrongen, u volgt de nieuwste trends. En in een meervoudigheid.
Het is allemaal oké maar wees er creatief in, communiceer en beoordeel! En wel verstandig,
ken uw eigenwaarde. Kleur uw eigenwaarde.
Koester uw lievelingskleuren. En dat het anders kan, dat zal onze jeugdigen brengen tot een
eigenwaarde van overleven. Dat het wel eens botst met ouderen is heel gewoon, maar
communicatie en educatie zijn handgrepen om elkaar te begrijpen. Over vroeger en het nu.
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Staan we aan de rand van een ‘nieuwe tijd’?
Het is in de geschiedenis al meer voorgekomen, dus eigenlijk niet zo ‘nieuw’. Het zou wel
eens kunnen werken. Weg met de sombere vooruitzichten en voorspellingen. Kijk er positief
tegenaan. Matiging kan ook. Zoek het eenvoudig in materialen en wat minder. Noem het
natuurlijke selectie. Echt, het zal een keer gebeuren, dat verworven luxe niet meer kan.
Een ramp? Dat hoeft het niet te zijn als de luxe er gewoonweg niet meer is. Het is gewoon
een vraag en aanbod structuur. Geen vraag naar luxe is geen levering van luxe. Maar dat zit
nu juist nog in onze kop. Méér en béter! En véél meer!
Matiging
Natuurlijke selectie betekent ook afvallers. Business verval. Minder werk. Minder consumptie
van goederen. Minder artikelen. MEER basis! En komt er een tijd van een nieuwe uitvinding?
Technisch of in de wetenschap? ‘Iets’ is er nodig het weer op gang te krijgen, een impuls in
economie. Wat was het ook al weer? Juist, vraag en aanbod.
Een kleurentherapie
Een hype maken in kleuren. Een werkelijke rage die de bevolking belangstelling geeft tot
het gebruik ervan. In een soort van vorm, hoe? Wetenschappers kunnen immers u ‘sturen’,
uw gedrag beïnvloeden. Zullen we alles eens overdoen? Uw witte koelkast moet echt buiten
de deur.
Een blauwe koelkast is nu de trend. U MOET een blauwe koelkast kopen. En u wilt die ook
hebben. Is het niet net zo als kleuren de maatschappij schikken met zijn vormen en
gebruiksdingen. Doen we wat kleur eraf en wat kleur erbij.
Betekenen kleuren wel wat bij mensen tegenwoordig? Ze tonen vaak geen interesse of een
gevoel voor kunst. Wat is dat eigenlijk, kunst? Het niet ervan begrijpen valt tot vervlakking
en is heden de dominante kleur in uw spiegel. Maar één kleur, uzelf. Vlakheid is troef.
Verander uzelf, de maatschappij met impulsen tot een ‘ordening’. De tegenwoordige chaos
van de kleuren en vormen zijn aan verandering nodig. Dat zal niet meevallen het ‘kleurverval’ te keren tot een nieuwe identiteit. Uw identiteit.
Die identiteit is verbonden met uw innerste, uw cultuur, herkomst, vaderlandsliefde, bestaan
en trots. Wie bent u dan? Van klein naar volwassen mens met een waarde tot voortbestaan.
Een persoonlijkheid. Bent u educatief? Waarin? Er is iets kleurigs kunstzinnig in u. Dat kan
muziek zijn, dans of andere blijdschap. Uw identiteit is ook, vertoon, omgang en gedrag.
En niet te vergeten is identiteit een terugkoppeling van oordelen van een ander.
Daar komt nog bij identiteiten van andere culturen. Het is al lang niet meer zo dat vaderlands - of clubliefde op de eerste plaats komt. De landen zijn meer verbonden tot een mensheid samen te gaan (al zou men dit niet anno 2009 niet zeggen), tenminste de verbondenheid zou er kunnen zijn. Maar de culturen in de wereld zijn zo groot in verschil.
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Het ‘eigen’ land is nog zo groot in volksoptimisme. Men komt maar niet nader overeen.
En is dat wel nodig? In bestuurlijke zaken, handelseconomie e.a. is dit al geworden tot een
mondiale identiteit. Terwijl land en mens toch de ‘eigenwaarde’ wil behouden.
Respect voor die ander met eigenwaarde is dan ook gewenst. Die eigen identiteit van u
heeft zoals ik al eerder zei een ‘eigen kleurwaarneming’, of kan men spreken van
‘aangepraat’? Kleurenleer wordt dan ook te weinig toegepast op educatief terrein. Ik ben
van menig dat een positieve kleurenleer effect kan hebben op onze samenleving. En dat te
beginnen met de jeugdigen. Inrichting en planvorming in woongebied kan dat bevorderen.
Het zal nog wel een generatie duren voordat er wat zal veranderen, maar het is zeker nodig.
Kijk om u heen bij u in de buurt, wat is er zo interessant in de ordening van vorm en kleur?
Staat u niet bij stil zegt u? Het is wel goed zo? Planmakers hebben dit wel uitgedacht en
opgebouwd, maar is het wel wat u wilde?
Ruimtelijke ordening
Laten we eerst maar eens alle verkeersborden opruimen. Ook de plaatsnaamborden en de
richtingsborden. Daarbij ook de stoplichten. Duizenden en duizenden opstakels zijn het.
En er komen er maar bij. Dat gaat verkeerd zal u menen. Dat hoeft niet zo te zijn. Elk deelnemend voertuig dat aan het verkeer deelneemt heeft een display ingebouwd in screen
of voorruit. Met gesproken instructies en een vertoon van een sign dat op de situatie is
bedoeld. Ook een stoplichtfunctie wordt vertoond. Zelfs elektronika in het voertuig, kan bij
overtredingen uw handelen sturen. Medeweggebruikers worden al in display getoond.
Wat nu al gebeurd met routebegeleiders kan veel meer worden uitgebreid.
Weg met al die veelkleurige obstakels van palen en borden. Ruimtelijke ordening is een
eigen leef-identiteit geworden in uw naaste woonomgeving. En daarbij u hoeft in de
toekomst niet een eigen woonplek te hebben. Woonwisselingen kunnen misschien ook.
Woon en werk is een vraag en aanbod. De handel en economie ook.
Ordening in een eigen spectrum.
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De voorbije kleuren van de vorige eeuw
Geest en realiteit spiegelen zich aan vertoon. Een streven naar verwantschap schijnt ons
eigen te zijn. Spiegelen naar een ander uiterlijk, een ander persoon of identiteit. Zo zijn er
door de eeuwen heen de stromingen in gedragsuitingen gekomen en gegaan. We noemen
het mode, fashion of trends. In de late middeleeuwen worden nieuwe stoffen ontdekt in
andere werelddelen. Meegebracht en gebruikt door edelen aan het Hof en andere
notabelen in de steden.
Wat het eerst maar allemaal wat vaag van kleur, met de Renaissance kwam er kleur in het
leven. De schilderijen en gebruikte materialen werden in de trand van kledijpersonen zo
geschilderd dat er een tijdsbeeld werd vastgelegd. Het beïnvloedde elkaar de taferelen en
het gebruik in de echte mode. Er kwamen wereldreizen. Die brachten culturen mede, kennis
van vreemde zaken, verfstoffen en textiel. De kleuren kregen meer betekenis dan alleen het
zwart of rood van de monarchen. Zo ontstonden alweer eeuwen later de kleurencollecties
bij de Frans Parijse modehuizen. Die werden al snel gevolgd door modehuizen in Milaan,
New York en Londen. Kleurkeuzes van de mode zijn gerelateerd aan de sociale samenleving. Gebeurtenissen, films, theater en exposities hebben een invloed op voorkeuren in de
samenleving. En veranderingen daarin en veranderingen in kleuren (trends) blijven de koper
interesseren en verleiden.
Als we zo het begin van de 20e eeuw belichten is op te merken dat de kleur’ontdekking’
volop wordt toegepast in het Art Nouveau ofwel Jugenstill genaamd. De Nieuwe Kunst.
De kleuren zijn parelmoerglazuur, opalen, maanstenen en edelstenen.

Art Nouveau in basiskleuren.
De mode wordt speciaal op de vrouw toegepast. Ze hoefde niet te werken, moest alleen
maar mooi zijn. Een korset was dan ook bij elke vrouw van toepassing. Heel strak en rank
moest het lichaam zijn. Het tilde ook de boezem naar boven. Ze droeg lange rokken met een
sleep, onderrokken en ondergoed met kantjes en linten. Op het hoofd een met kant
afgezette hoed met rozen en pluimen. Iets van bont erbij en soms zelfs een vogeltje erop.
Een bijpassende parasol was bij de hand. En de huidskleur was wat bleekjes.
Veel Art Nouveau werd in pastelkleuren gedaan, afgeleid van lathyrus, een pronk- en
reukerwt met mooie gekleurde bloemen.
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Art Nouveau in pastelkleuren.

De schoenen en kousen waren zwart. De boa was in allerlei kleuren geverfd. Maar veel
gebruikt werd chinchilla, een zilverkleurige bontsoort. Als accentkleuren werden gebruikt
purper, groen en rood.

Art Nouveau in accentkleuren.
Behoren bij de pastelkleuren.

Maar zo als altijd is er verandering op komst. De jaren opvolgend vanuit het Art Nouveau
die de pastelkleuren hanteerde, treedt een wat heftiger kleurenpalet op genaamd, het
Fauvisme.
Die kleuren komen extra bij het bestaande palet, maar krijgen toch overwicht in kleuren,
cerise, scharlaken en appelgroen.

Als deze drie kleuren erbij komen
is de stijl Fauvisme.
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Het korset verdween, de japonnen reikten tot de knie en nu waren er lichte kousen en hoge
laarzen. Duidelijk is merkbaar de invloed van de Oriënt cultuur. De vrouw staat vrijer in de
maatschappij, loopt nu in korte rokken en rode laarzen. Autorijden was bij de hogere sociale
klasse een geheel nieuw tijdverdrijf. De kleding bij het autorijden werd daarbij aangepast,
evenals het beschermen van de gezichtshuid door de invloed van weer en wind. Er kwam
dan ook een rouge op de markt, om het damesgezicht te beschermen. Het tijdperk van
make up treedt in.
In 1912 introduceerd modeblad ‘Vogue’ dat als een beetje verf met de naam maquillage.
Na de WO1 is de kleur van de mode, marineblauw en bruin.

Kleuren na WO1.

De jaren 20 naderen en een nieuw kleurenpalet dient zich aan. De vrouw emancipeert,
heeft stemrecht verkregen en gaat zelfs studeren en werken. Ze wordt zelfstandig, ook in
mannenberoepen. Ze draagt de mode van Chanel met beige, gecombineerd met smaragdgroen en robijnrood.

Accentkleuren in de jaren
1920 - 1930

De avondkleding is glanzend satijn, crêpe, fluweel en taf gecombineerd met goudbrokaat,
diamanten, kralen, edelstenen, ringen, armbanden en andere sierraden. De sierraden zijn wit
goud, zilver, platina, diamant, bergkristal en onyx.

Feestelijke kleuren
1920 - 1930
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Meubilair en interieur werden ingericht met metalen, goud, zilver, brons, staal en chroom.
In combinaties van marmeren tegelvloeren, lakmuren en veel glas. Accenten in vooral zwart
en wit. Waarbij veel zwart.

Accentkleuren 1920 - 1930

De fotografie en filmindustrie vertoonde de make up cultus. Lipstick en nagellak werden fel
gekleurd werd in produktie genomen én door de massa gevolgd in gebruik. De tijd is nog
steeds Art Deco.
Art Deco stijl.
Luxe en verre reizen, party’s, cruises, muziek en roken waren in 1920-1930 jaren heel
populair. De vrouw droeg korte kapsels, op het jongensachtige af, droeg korte rokken,
franjes, veren en veel bloot laten zien was de modetrend. Het duurt maar zo’n 10 jaar.
De jaren dertig is een startperiode van sociale onzekerheid geworden. Hoe zit dat met de
dagelijkse kleuropvatting? Moest ook de rok weer langer? Ja, verandering is er weer.
Het kleurige maakt plaats voor lichtere kleuren, maar nu monotoon met het wit voorop.
Alles moest maar wit. Witte muren, de meubels en de vloerbedekking. Dat duurt niet lang,
maar enkele jaren is de witcultus actief. De vrouw gaat weer gekleed in het lang met een
elegante lijn, korte kapsels en blote armen. Een laag decollete, wat sierraden als een armband en oorbellen. De kleur van de japonnen is roze. Het werkt als een ‘schokeffect’ op de
voorgaande ‘witte wereld.’

Kleur in 1930. Na de witte hype.

Het volk schiet wakker en het kleurenpalet is weer op aarde terug. Kunststijlen als bijvoorbeeld het Surrealisme hebben invloed op de kleurstellingen De meest uiteenlopende kleurrijke creaties waren voor die tijd extravagant, zeer uitbundig. Kersenrood, fraise en mauve.
Pauwblauw, heel veel geel en grijs. Combinaties van mantelpakjes, rood jasje en zwarte rok.
Het loopt tot WO2.
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Het kleurenpalet van 1930 - 1940.
En de nare tijd begint. de vrolijke kleuren van het palet 1930-1940 verdwijnen geleidelijk
en worden vervangen voor kaki, olijfgroen en marineblauw, zie onderstaande kleurvakken. WO2 drukt nu een stempel op dit nieuwe tijdvak en op de kleuren. De kledingstoffen
werden maar schaars. Er waren er nog maar enkele in pastel- en grijstinten. Daarnaast
kwamen kleuren voor als zwart, bruin en groen. Een grauwe kleurenwereld in een grauwe
maatschappij.

Het kleurenpalet van 1940 - 1945.
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Maar met het einde van de WO2 kwamen de modehuizen weer tevoorschijn. Het Franse Dior
en het Spaanse modehuis Balenciaga brengen kleuren op de markt, rood, geel en magenta.
Het zijn primaire kleuren.

Het kleurenpalet na WO2
vanaf 1945.

Het gaat richting jaren 50. De wederopbouw van de maatschappij is in volle gang. Ook een
‘gevoel’ van blijheid, plezier, fantasie en kleur krijgt een opleving. Optimisme is ‘first’. Primaire
kleuren voeren de boventoon. De kleurtinten naast de harde primaire kleuren vormen,
turkoois, ijsblauw, zachtgeel, amethist, lila, roze en geranium.

De pastelkleuren komen weer
in gebruik in 1950.

De avondjaponnen hebben een laag decolleté en zijn strapless. Sierraden, colliers en
oorbellen in smaragd, turkoois, blauw, topaas, tourmalijn en geel. Ook naaldhakken treden in
met felle kleuren.
De stijl gaat terug naar de Renaissancekleuren waarin ook veel roze voorkomt. Men noemt
de kleur ‘heet’ (hotpink). Ernaast wordt de kleur turkoois gedragen.
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Accentkleuren in 1950

Dan is er plots Rock ‘n Roll als een rage over ons heen. Wijde rokken, vrolijke kleuren en een
nieuwe muziek. Het is een doorslaand succes. Artiesten, films in bioscopen, alle artistieke
uitingen staan model tot navolging. Het nylon komt op de markt en wordt verwerkt in een
petticoat, in elke kleur denkbaar. Jonge meisjes wanen zich een filmster en hun garderobe
bevat beslist een petticoat. Ze dragen zware make up op de ogenleden en epileren hun
wenkbrauwen. Zwarte mascara gaat op de oogwimpers en felle kleuren rood tot paars op
de lippen. De nagels worden gelakt in roze of parelmoer. Dit alles in navolging van
Olivia Newton John.
We zijn al diep in de jaren 60.

Accentkleuren in 1960
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Er volgt een enorm kleurgeweld in allerlei ontwerpen met dessins in strepen en blokken.
Haakwerken en spijkerbroeken. Ook de oosterse invloeden hebben hun stempel gezet op
de naoorlogse generatie die nu ‘twen’ is. De drang naar verre reizen neemt ook weer toe met
het dragen van kleurige kleding. In 1967 is de mode ‘hippie’, de bloemenkinderen genaamd.
Ze lopen in veelkleurige Afgaanse jurken, Indonesische sarongs en Noord-Afrikaanse
kaftans. Het is ook Indiaans katoen en Arabische djellaba’s. Veel kralen, halfedelstenen en
zware oogmake up. Ook doet men aan gezichtsbeschilderingen, veelal bloemen en het haar
is in henna gekleurd. Er zijn veel kleurmotieven en borduurwerken, franjes, bolero’s, linten en
laarzen. En dat alles kan ook op blote voeten. Maar zo hoorde je wel tot een bepaalde groep.
De ‘normale’ jeugd voelt zich ‘vrij’ van het ouderlijk gezag. Praat veel, groept bijeen, kent de
‘vrije’ sex en expirimenteert met ‘soft drugs’. Groepsvorming is het gevolg van de sociale
klassendeling.
Werken of doorleren? Zo worden jongerenklassen gevormd met hun ‘eigen’ leef- en kleedgewoonten. Bijvoorbeeld de make up range, ‘Black is beautiful’ waarbij gebruik gemaakt
wordt van een blauwe oogschaduw bij een vrij bleek gezicht. Ook plastic verovert de tijd.
Er komen glanzende interieurs. Kunststof stoelen en kubussen. Opblaasbare kussens en
stoelen. In primaire kleuren.

1965

Een mini mode in de zomertijd van 1966 in kleuren zwart en wit. Met felle paarse hoge knielaarzen van suèdeleer of plastic acryl. Het korte rokje bedekt maar net de billen. In de 70er
jaren was het alom kleur in alle technieken, produktie en textiel. Maar de nieuwtjes als
hippie, mini, maxi en hotpants waren er nu wel af. Wat nu nog te brengen? Het is voor de
ontwerpers extra moeilijk. Er is al zoveel geweest en nu is het palet verzadigd. De algemene
trend wordt dan ook, kies maar zelf! De kleur die u wilt, of het patroon. Er is geen echte
gedragscode. Kleuren en kledingstukken worden over elkaar heen gedragen. Je moest wel
een goede smaak hebben er iets van te maken. De kleuren te kiezen die pasten om over
elkaar heen gedragen te worden. Er waren dan ook veel ‘missers’ bij. Men grijpt ook terug
naar voorbeelden van de jaren 50. Groepsvorming is er nog steeds onder de jongeren en ze
noemen zich naar hun stijl in een naamsaanduiding. Hun kleuren en kleding horen bij de
groep. De algemene jongeren kleden zich in zwart. Zo hebben de groep punkers altijd fel
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1970 - 1980
In de discogroep komen voor, jumpsuits, maillots in glanzende kleuren van strech. In woningen zijn de kleuren chroom, rubber, gepolijst staal, grijs, bruin, groen en créme. De accenten
binnenshuis zijn als contrastkleuren bedoeld, rood, geel en blauw.

1970 - 1980. Interieurkleuren met de primaire
kleuraccenten: rood, geel blauw.
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Unisex mode is er voor man en vrouw. Mannen dragen gele pakken en truien net de kleuren
als van de vrouwen. Ook is er groen in vele variaties, flessengroen, appelgroen, dennengroen, grasgroen etc. Als het einde van de 70er jaren nadert verandert de kleurrichting naar
aardetinten, donkere okers en roestbruin.
1970 - 1980.
Harmonische
kleuren.
Zowel mannelijk
als vrouwelijk.

1970 - 1980.
Op het einde van
het decenia treden
de kleuren naar
donkerheid.
In de jaren van 1980 tot 1990 worden kleuren weer gebonden aan sociale crisis, de werkeloosheid treed in en een algemene somberheid is de trend. Was er al kleurterugtreding eind
jaren zeventig met de bruinen en okers, nu wordt het nog donkerder. Zwart is nu het woord.
En letterlijk alles moest zwart zijn. Geen kleur meer! Want wie ben je dan in 1980? Ik ben die
ik ben! Beleef de wereld van MIJN binnenkant en MIJN buitenkant! En die is zwart! Het is de
dag van vandaag, dag na dag. Omgaan met een jeugd die opstandig is en in een kraakpand
woont en zwarte kleren draagt.
De jeugd loopt met een bleek snoetje en veel te zware make up. Waar heb ik dat meer
gehoord? Ja, in de jaren zestig, toen was de jeugd ook opstandig met protesten. Is dat niet
jeugdigen eigen? Ook, maar ze zoeken niet naar vroeger tijden, maar naar een eigen stijl,
een eigen ik. De jaren van 80 is een tijd van polarisatie, het doorzien van vele problematische aspecten in de samenleving, goed of slecht.

1980.
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Economische gaat het niet goed. Het sociaal welzijn komt tekort. Er is volop woningnood.
Iedereen is zichzelf. Alles kan en mag! Onafhankelijkheid is het streven. Ja, kies je eigen
leven! Er is GEEN toekomst! Maar geniet NU! Qua kleur is er niet veel nieuws te melden.
Alles is al zo geweest. Eigenwaarde dat kan dan nog het nieuwe betekenen, maar hoe daar
mee om te gaan? Men spiegelt zich dan ook maar af aan vroeger tijd, toen was het toch
ook goed? Het kleurpalet is nog steeds zwart met een toevoeging van grijs. Het herontdekken van kleuren is maar heel individueel. ‘Choose Life’ is het motto met gympen, T-shirts en
dreadlocks. Men probeert de haren weer te verven net als in de zestiger jaren, oranje,
henna en paars. Althans bij de jongeren.

1980. Accentkleuren hebben de boventoon. Naar de jaren 1990.

Ook net als in de jaren zestig is er groepsgedrag bij de jongeren met de bijbehorende scene.
Ze dragen piercings en tatoo’s en ook de muziekscene verandert. Skaters horen bij een
groep die wijde kleding draagt, een skatebord hebben en flinke schoenen dragen.
Ze roken een joint en vormen al groepen als ‘hangjongeren’. Skinheads is een groep met
jongeren met kaalkoppen, zijn totaal niet racistisch maar adoreren een muziek als ska en
reggae. De gabbers op hun beurt hebben al een oorsprong in 1989. Die ‘feesten’ met ‘house’
muziek. Snoeihard tot de volgende morgen. Met een vriendelijke sfeer. Maar dat karakter
veranderd in de jaren ‘90 door voetbalsupporters en hooligans in een harde opstelling.
Ze dragen jeansbroeken en T-shirts van een omstreden gabbermerk zoals Lonsdale, Pitbull,
Hooligan of Fred Perry. De groep gothic is artistiek aangelegd. Deze jongeren ontwerpen
zelf hun outfit, houden van kunst, literatuur, muziek en toneel. De jongerengroep wordt niet
begrepen door de maatschappij. Hun look is gitzwart, wit of geheel rood haar. Een zwarte
broek, zwart hemd van fluweel, veel ruches en veters. Twee T-shirts over elkaar heen.
De meisjes in een plooijurk of een heel strak kort model. Daarbij visnetpanty’s.
Veel sierraden en symbolen. De kleding in wit, zwart en zilver.
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1980. Het meest gebruikt in het
sombere kleurpalet.

De jaren tachtig eindigen dan ook sober en somber in het kleurenpalet. Strak en zakelijk wit
en grijstinten. Roestvrij staal en houtkleuren. De man is maar een ‘watje’ draagt zelfs oorringen en een bontje. Op het vrouwelijke af. Vrouwen weer andersom, meer met mannelijke
trekken. De schouders krijgen vullingen in kleding. En daarbij alles MOET zwart!
In de jaren negentig is het niet veel anders dan voorgaand. Vervlakking. Het wordt ook
een decenia in somber kleurvertoon. De criminaliteit neemt wereldwijd toe. Oorlogen en
rampen worden de huiskamers binnen geschreeuwd. Het wordt een geheel nieuwe rage
van journalistiek. Een media-slag en commercie in rampverslaggeving. Het is niet om aan te
zien. Dat doet de mensheid natuurlijk geen goed. Het kleurenpalet van de wereld is dan ook
grauw, zwart en rood van het bloed. De lichtpuntjes die er nog over blijven waren de vrolijke
en heldere kleuren. Ze worden toegepast in nieuwe apparatuur die een electronische vlucht
wordt. De computers komen in opmars. De technologie neem een vlucht in ‘vervangende
nieuwe’ apparatuur. En krijgen allerlei kleuren. Monitoren vertonen beelden in kleur.
Videocamera’s worden gekocht en digitaal kunnen de kleuren worden bewonderd.
Assortimenten van allerlei aard worden uitgebreid met de bedoeling de kleur weer op
de wangen te krijgen. Als er een kleur beschikbaar komt, dan maar direct de gehele tint
beschikbaarheid stellen van licht tot donker. Volop keuzes zijn er. Maar het gebruik is niet
echt duurzaam te noemen tot een stijl. Is er geen herkenning van ‘stijl’? Of een notie van
kleurwaardering? Is men arrogant? Geen echte te volgen richting is het te noemen. Alles is
toch immers mogelijk. Het wordt deels, u veel aangepraat en opgedrongen. Het is algemeen
te omschrijven als geen individu, geen persoonlijkheid.
Een ander woord is vervlakking. Het is nodig de kleur te ‘herontdekken’, met zeker het
gebruik ervan! Combineren en ontwerpen in designs en vormstijlen, het is leren er mee om
te gaan. Kortom u MOET keuzes maken. Hoe dat te doen? Door jezelf te zijn en te worden
en educatief kleuren eigen te maken. Samen met een maatschappij wordt een kleurig leven
gemaakt. Door acceptatie of niet acceptatie. Met de komst van de miljoenen kleuren in de
elektronica is ook het kleurenpalet nu een ‘digitaal’ palet geworden. In het basisprincipe zijn
de kleuren niet veranderd maar de omgang ermee wel.
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Men spreekt van hoge lichten, verzadiging en middentonen. De uitbeeldingen op de
computerschermen tonen een kleur als een vanzelfsprekendheid. Zijn standaardgegevens.
Maar is het rood wel rood? Voor een monitor of printer? Het getoonde rood wordt gewoon
rood genoemd! Daarom is een standaardisering wel nodig. Maar ‘zien’ of ‘kijken’ in het juiste
rood is ons onbekend. We hebben meer een gevoel over kleur dan een juiste kijk erop.

U noemt het allemaal rood. Welk vakje is voor u werkelijk rood?
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Kleuren in 1900 >

Kleuren in 1918 >

Kleuren in 1930 >

Kleuren in 1920 >

Kleuren in 1940 >

Kleuren in 1945 >

Kleuren in 1950 >

Kleuren in 1960 >

< Kleuren in 1960
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< Kleuren in 1960

Kleuren in 1970 >

Kleuren in 1980 >

<1990 - 2000

De kleuren in totaal van de vorige eeuw kennen dus hun ‘favorieten’, gekoppeld aan de
sociale maatschappelijke normen en waarden. De vraag en het aanbod van kleur.
Commerciële aspecten en de ontwikkelingen in produkten, vernieuwingen en uitvindingen
hebben invloed. Er zijn best leuke series bij.
Het is tenslotte de consument die ze heeft gebruikt en er ook zijn levensvreugde in kende.
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Verleiders in de psyche
In de hoofdkleuren is opgesloten begripvorming en herkenningen.
Groen : bestendigheid, vastbeslotenheid, vertrouwd,
zelfbevestiging, niet verandering.
Rood

: verovering, impulsief, kracht en vitaliteit.

Geel

: verlengen naar nieuw, toekomst en vreugde, ontwikkeling.

Blauw

: rust, vrede en tevredenheid, zekerheid, geborgenheid.

Mede met deze ‘ideale’ bewoordingen is er in de reklamewereld een basis voor producten
en kleuren, ook in combinatie van de kleuren. Ze kunnen als een verleider optreden. Want
‘kleur verkoopt’ is het motto. De kleur wordt geassocieerd met het product, gelijk lopend
met uw feelings van gebruik en uw personalisatie. Koele of warme kleuren zijn dan ook
gerelateerd aan het product. Verlangens spelen op in kleuren. Brands gaan daar op in.
Groen past bij een bestendigheid zoals een verzekeringsmaatschappij, tuinbouw, ambten en
langdurige toepassingen. De kleuren die worden toegepast zijn van groen tot groenblauw.
Rood bijvoorbeeld is verovering, impulsen en passie. Sigarettenverpakkingen blijken veelal
rood in zich te hebben. Auto’s die sportief en snel blijken te zijn worden geassocieerd als
rood te zijn, als passie, vuur en kracht.
Geel is vernieuwend. Is een heldere kleur als blij te vertegenwoordigen met een link met de
zon, het licht van de dag. En ook de dag van morgen.
Een voorbeeld is DHL, die bezorgt wereldwijd alle dagen met UW gevoel van blijdschap
(geel) met het (rood) van de letters DHL. UW pakket verovert de wereld!
Een ander voorbeeld is het merk Zwitsal. De verpakkingen hebben met hun gele kleur een
blijheid voor het kind dat naar ‘morgen’ gaat. In alle verlangen in de toekomst.
De koele kleuren blauw en ook violet geven rust aan de mens. Kalmte en koel, berekenend
en kwaliteit staat borg in blauw. Op verpakkingen staat blauw ook als ‘light’, lichter, fris dan
het standaard getoonde.
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Verwantschappen
Ook associaties genaamd. Een normaal gevolg van de waarneming op zich en uw
gedachtevorm van de kleur. Dat kan visa versa. Ik bedoel eerst een kleur zien en er een
‘gevoel’ of beeld bij oproepen. Of andersom een beeld in gedachten nemen en daar een
kleur aan toevoegen.
Voorbeeld. In gedachte heeft u een blokje rood. U koppelt de rode kleur met een tomaat.
Een groen velletje papier, dat is nu precies een kleur van het blad van die boom. Maar het
kan ook verkeerd uitpakken. Men kan ook denken aan het rode veldje in gedachte, een rode
knot wol? Of bij het groen voorbeeld, dat is boerenkool?
We stellen het andersom. U ziet een tomaat en onmiddelijk is uw kleurkeuze rood. Of een
boerenkool, dat is dus groen. Dat is nogal logisch denkt u, maar zelfs op deze manier kan het
fout gaan. Wat denkt u bij viooltjes in gedachte? Ja iets met blauw en lila erin. Wat ‘ziet’ u en
wat is de kleur precies? Hoe benoemd u die gedachteviooltjes? Blauwe viooltjes? Of violet
viooltjes?
Ander voorbeeld. U ziet een keuken met overwegend gele deurtjes en kastjes, de hanglamp
is geel en wat accessoires zijn geel. U spreekt direct van, een gele keuken gezien.
Goud en zwart
Deze kleuren hebben in combinatie met wit zo hun eigen plaats als een verleider.
Deze kleuren staan voor perfectie van kwaliteit. Het opperste van rijkdom. Dure producten
zoals parfums hebben dan ook meestal een zwart/goud imago. Soms noemt men het product dan ook als een goudmerk (koffie en sigaren). De beste kwaliteit gegarandeerd.
Zo koppelt een fabrikant zijn imago aan een kleur, waarbij tevens zijn logo of naam voor
staat. Zijn product(en) of de dienstverlening heeft herkenning en begrip bij de consument in
kleurbetekenissen in vorm en lettertype samen met een logo.
Niet te vergeten is natuurlijk de kwaliteit die er bij hoort. Een associatie en acceptatie die de
consument maakt, best product, best van kleur, bevalt uitstekend, geheel oké.
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Het praktijkpalet
De dagelijkse portie die we ‘binnen krijgen’ van kleurimpressies is gigantisch groot.
Een werkelijke overvloed in toenemende mate. Ten opzichte van zo’n vijftig jaar geleden
is de maatschappij in kleur toegenomen. Met natuurlijk de aanvaarding van de menselijke
waardeverhouding. Het kleurenpalet dat door de 20e eeuw liep is wel heel divers, ook in
ontwikkeling en volledig 100% in gebruik, maar de intensiteit heeft effect op de gebruiker.
Beperkter dan tegenwoordig.
Het scala van kleuren is na WO2 uitgebreider geworden toen de fotografie massaal overging
in het maken van kleuropnames. Deze kleurenfoto’s speelden een belangrijke rol in het
psyche van de mens. Om een kleurenfoto te maken werd ‘eerst’ even nagedacht in kleur.
Hoe de foto te nemen, wat is de mooiste achtergrond? En dat is nu juist een mooi moment
als een zonsondergang in volle kleurpracht of een lentebloesem. Zelf een nieuwe gekleurde
jurk moest worden gefotografeerd.
De komst van de televisie en vooral de kleurentelevisie versterkt deze gedachtengang.
Er worden uitzendingen gedaan waarin speciaal op kleur wordt gelet. Beelden uit verre
landen en culturen komen bij u binnen. Men heeft het nog nooit zo gezien. Men is er heel
tevreden mee. Een groeiend kleurbesef, al is het maar onderbewust, komt u bij. De realiteit is
zo weer heel direct beschouwbaar.
Week- en maandbladen gaan ook over in kleurendruk. Geen ‘valse’ zwart-wit afbeeldingen
meer. Kleurafbeeldingen geven een realistisch beeld van de werkelijkheid. Er wordt ook weer
creatief gewerkt. Handarbeiden en zelfdoen is weer modern. Kunstenaars staan weer met
kleurige werken op de voorgrond. De beschouwer van dit alles, u en ik dus worden er ook
kritischer door. Is dat nu alle schoonheid in de kleur? Ja, maar ook een nee, want we zien niet
alleen de perfecte kleur, maar ook de foutjes die er in voorkomen. Of uw voorkeuren spelen
mee met wel of geen begrip voor een kleurbepaling.
Het kan zijn dat u een kleur niet mooi vindt. Of uw favoriete kleur wordt fout belicht of
weergeven.
Het TV model heeft niet de juiste make up gebruikt. Het wordt direct opgemerkt door u.
Zo kan dus een onjuist kleurgebruik als een mess worden verstaan. Daar werd in de TV
wereld ook weer wat op gevonden namelijk, niet langdurig een detail laten zien, maar veel
beeldwisselingen kort en snel bewegend. Zo vallen storende fouten weg. Meer de ‘impressie’
van de kleur werd getoond. Dit wordt door de kijker vertaald als ‘levendig’ van vele kleuren
voorzien. Hij of zij bepaald zelf wel in het hoofd de kleurordinantie.
Maar het is ook mogelijk films uit te zenden waarin de kleur een ondergeschikte rol speelt.
Weinig kleuren in de vertoning. Veel donkere opnames. Maar de verhaallijn is krachtig
genoeg met emotionele binding. De kijker maakt een keuze, het verhaal is belangrijk, de
kleur niet. Zo is het praktijkpalet van de kleuren een keuzepalet geworden. Een persoonlijke
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keuze, enigszins vervlakt door een algemene deler, maar in de basis vertegenwoordigd
het uw balans.
Een keuze in kleuren en tinten, zonder specifieke namen. U benoemd de kleur tot soortnaam. Geel, rood, blauw, groen, grijs, bruin, oranje, paars, zwart, wit, goud en zilver.
Soms noemt men een specifieke kleur, verfkleuren die een naam hebben. Oker, sienna,
henna etc. En die hebben allemaal een enorm aantal tussentinten. De beoordeling ligt
opgesloten in de tinten, over de vorm die het heeft en de logica.
Boombladeren zijn altijd groen? Niet altijd dus. Als die een andere kleur hebben dan is er
een ander seizoen in het jaar. En als de bladeren bruin zijn en het seizoen dat daar bij hoort
is er nog niet? De boom of struik is dan dood.
Hoeveel kleuren licht zijn er eigenlijk? Van het kleuren lichtspectrum kunnen wij er
ongeveer 200 onderscheiden. Met de tussentinten erbij opgeteld.
Groen licht loopt in het spectrum van 490-560 nm, maar als men goed kijkt is 490 nm
enigzins turkoois, wat blauwig en 560 nm is een wat gelig groen. Andere kleuren die in
het spectrum voorkomen zijn beter gescheiden waar te nemen, bijvoorbeeld van geelgroen
naar oranje. Het gebied van 580 nm.
En alle kleuren kunnen door lichtinvallen beinvloed worden door licht en donker. Het krijgt
een vermenging met wit en zwart. Een onbegrensd scala van kleuren is het gevolg. Alles bij
elkaar genomen, de 200 kleuren, de licht-donker invallen, is het toch nog ongeveer 1 miljoen
van verschillende kleuren.

minder gescheiden waar te nemen

beter gescheiden waar te nemen
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Met 50% gele lichtval
Lichtvalmengingen hebben invloed op het spectrum. Men noemt dit kleurzweem.

Met 50% blauwe lichtval

Met 50% zwarte lichtval

Met 50% groen lichtval

Met 50% rood lichtval

Origineel

Met 5% geel zweem

Met 10% geel zweem

Met 25% rood zweem

Met 5% blauw zweem

Met 10% blauw zweem

Met 25% zwart zweem
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Met 5% groen zweem

Met 10% paars zweem

De mengkleur die het meest toetreed is zwart en wit. De lichtsterkte van de dag, de belichting op het onderwerp. Zelfs in de druk of print en zelfs op de monitor kan een teveel aan
wit of zwart ontstaan. Die zwarte tint hoort bij de zwartkleur of een vermenging van alle
kleuren. Wit noemen we in sommige gevallen ook een kleur. In de drukkerij wordt wit weer
echter niet als een kleur benoemd. Men drukt geen witte verf of inkt. Het wit van het papier
is daar de factor witte kleur.
Men noemt wit in een afbeelding ook wel hooglicht. In de zeefdrukkerij en screenwerken
op industrieel terrein wordt wel van witte verf gesproken. Dit zijn dekkende witten voor
opdrukken in zeefdruk of tampondruk, foliedruk e.d.
Witheid van papier kan enorm verschillen. Het resulteert dan ook in verschillen van drukwerk en de eindkwaliteit. Zwartheid in een afbeelding is ook een curve van verzadiging.
Hoe zwart is zwart?
Is het zwart wat blauwig, bruinig of een vleugje rood erin? We noemen het ‘vuil’ zwart.
En het kan ook gelden voor de ‘witten’ die in een foto voorkomen. Dan heet het kleurzweem.

Vuil zwart
met zweem

Witten
met zweem
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Zo komen we al snel op de mengkleur grijs. Dit is wel de moeilijkste kleur om te drukken
in een vierkleurendruk. Grijs samengesteld in de vier kleuren CMYK heeft namelijk van alle
vier de kleuren een percentage dat vermengd tot een grijs toont. In subtractieve menging.
Is er bij de rasterpunt van een deelkleur sprake van een te grote of te kleine kopiepunt op
de drukplaat dan is er al afwijking in het grijs. Ook verzadiging van inkt en inkttoename
rasterpunt t.o.v. plaat en papier, kan het drukprocede in grijstinten wel of niet doen slagen.
Is er een afwijking in één of meerdere kleuren hierin dan is er gelijk sprake van een grijs- of
kleurzweem.

Normaal CMYK

Met blauw zweem cyaan

Met geel zweem yellow

Met groen zweem blauw en geel

Met rood zweem magenta

Normaal in greytoon FC

Met blauw zweem

Met geel zweem

Met rood zweem
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Eerst even wat psyche over grijs
Niet onze favoriet die kleur grijs. Het heeft betekenis mee gekregen in associaties met
gedachten en opgeplakte, geïntegreerde normen als o.m. oud, neutraal, beton, cement,
nietszeggend, bijkleur, combinatiekleur, industrieël, vergankelijk of wijsheid.
En is grijs nu ‘witte’ of een ‘zwarte’ naaste buur? Gaat het grijs naar wit toe, licht grijs
genaamd en wat helderder van tint dan wordt het al wat positiever beoordeeld als een
lichte kleur. Als oplichtende bijkleur, het past erbij. Gaat het grijs naar donker toe, zelfs veel
naar de zwarte kleur, dan is de beoordeling negatiever als, doods, somber, duister, magie,
rampzalig en depressief.
En het wit?
Ook dit wordt wel een kleur genoemd of soms géén kleur genoemd. Voor anderen is het
een hemels of hels gevoel. Positief is te melden: helder, stralend, ruim, maagdelijk,
ongeschonden. Maar wit kan ook negatief werken zoals: besmettelijk, mag niet vuil worden,
ziekenhuisangst, verblindend of totaal géén emotie.
Wit, zwart en grijs zijn de achromaten in het kleurenpalet en ook de belangrijkste kleuren als
het gaat in de verdeling van de visuele beelden. Zwart zelf is een soort distinctieve,
geraffineerde statuskleur.
Een zwarte ‘luxe’ kleur. Zeker kan het bijdragen aan een vorm van voltooiing, van ‘finishing
touch’. Het is een monokleur. Als er een kleur bijkomt of een vermenging met een kleur,
wordt het ervaren als een diepte kleur, geeft kracht aan de combinatiekleur, geeft een
expressie indruk.

Maar het is maar net wat de persoonlijke mens er over denkt en invult in zijn persoonlijke
omstandigheden, zijn eigen ‘ik’. Het wit, grijs en zwart kan ook een behoorlijk cultuseffect
hebben bij hen die een afkeer hebben van de sociale maatschappij. In een symbolie, bij
dood en rouw en bij het kwade. En dat in een opmars van de ontwikkeling en acceptatie van
normen en waarden in de vorige eeuw. Want die normen en waarden zijn heel verschillend
ten opzichte van zo’n 60 jaar geleden. In de jaren 1920 was zwart een mooie kleur, verwerkt
in kledij en interieurs. De auto’s van toen waren een statussymbool en veelal zwart.
In de oorlogsjaren van WO2 was het zwart weer een afschuwelijke kleur, dat overeenkomt
met de dood. Met de nieuwe generaties na WO2 is de jeugd in opstand tegen de gevestigde
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orde, een orde van ouders die achterstand hadden in die WO2 en ook van daarvoor en de nieuwe
bevrijding niet goed in hun jeugdervaring kunnen plaatsen. Die nieuwe kinderen ontpoppen zich
als een eigen ‘ik’. Zwart wordt dan weer geliefd en mooi genoemd.
Zware make up met veel zwarte mascara tooien de gezichtjes van de jeugd. Make-up tinten zijn
zwaar en donker.
De lippen in een volle rode kleur. En als de rock ‘n roll over hen komt wordt alles weer pastel en de
lippen pink/roze of paars. Dan is zwart weer ‘uit’. De kleur wordt natuurlijk weer
‘herontdekt’ in de jaren 1980-1990. Toen moest en zou ALLES zwart zijn. Auto’s, kleding,
interieurs, fietsen, gebruiksgoederen, alles maar dan ook alles moest toen maar zwart.
Het zijn impulsen, dat is ons eigen. Het is ons doen en laten, maar vooral het NAdoen.
1960 naar 1970 kleuren.

Het grijspalet
Grijs in menging met andere kleuren. Links een blok met de onderkleur in verloop van wit
naar een volle kleur. Met eroverheen een zwart naar wit, met dus alle grijzen.
Het blok rechts heeft een geheel volle kleur totaal veld en eroverheen de curve zwart wit
verloop met alle tussenliggende grijzen. Toevoeging van grijs geeft dus overal een ‘vuile’
kleur weer.
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Links: cyaan in verloop met
grijsmenging.
Rechts: cyaan volle kleur met
grijsmenging.
Links: geel in verloop met
grijsmenging.
Rechts: geel volle kleur met
grijsmenging.

Rechtsboven magenta kleur met de grijsbalans.
U ziet dat menging met zwart in een percentage (grey)
veel kleurverschillen brengen.
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Rood
Is de langste golflengte van het spectrum, grenzend aan infrarood. De ‘eerste’ kleur die we
beseffen als kleur van het waarnemen. Het is een emotiekleur. Een actief karakter. Kinderen
tekenen en krijten het liefst met rood. De rode kleur staat complementair met groen.
Rood is een signaalkleur en treed naar voren. Wordt beleefd als een strijdkleur, arristocratie,
lust, liefde en moed, hart, bloed en magie.
Maar hoe noemen we nu iets rood te zijn? Er zijn vele tussennamen, robijn, kersen, tomaat,
vermiljoen, bloed, meekrap en nog vele andere namen. Ook negatieve associaties zijn er
voor rood te vinden, drift, woede, geweld, oorlog, verboden.
Maar met een grijsje erbij, de tussentint, wordt het weer anders. Naar lichter of donkerder
toe. En met wat wit erbij gaat het naar roze, voor de baby’s, maar dan wel vrouwelijk, braaf,
zoetig, rooskleurig en goede wensen.
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Rood is ook een heilige kleur van Lakshmi, de godin van de schoonheid en overvloed in
India. In de Christelijke leer werd het gebruik van rouge en lippenrood en ook andere
cosmetica in een sfeer van ontucht gebracht en daarom streng verboden. In de kledij
vertegenwoordigde het rood status in uniformen en religie. Met goud afgezet op de kledij
droegen dit gezagdragers aan koninklijk hof en kerkelijke leiders. Maar rood is altijd wel
naast de andere kleuren door de decenia’s gebleven als ‘de’ kleur. Verwanten van rood is roze,
geliefd in de jaren 1950-1960. Dat roze was er in de 1930 jaren ook, maar in 1955 is het roze
genaamd ‘hotpink’. Dit is de tijd van een geheel nieuw muziektijdperk waarin roze en pink de
modekleuren waren.
Ook tegenwoordig is het rood weer helemaal geliefd naast het zwart.
Men kijkt/grijpt terug op jaren 50. De retro look.
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Veel vlaggen hebben een rood kleur of een deel ervan er in verwerkt, een signaalfunctie dat
betekent: waarschuwing, strijdvaardigheid en een eigen bestel. Het rood dat nu in het huidige
tijdsbeeld staat is een overweldigende kleur in onze beleving. Naast het natuurlijke groen om
ons heen is rood de accentkleur in de samenleving. Verwant aan rood is het rose, pink en zalm.
Rose is eigenlijk niet meer dan rood en witmenging. Pink en hotpink de kleuren die meer bij
magenta dan rood thuishoren maar een eigen plek hebben. Zalm is weer een afgeleide van roze
en oranje samen. Is geen/wel oranje. Is niet echt roze te noemen.

Roze

Pink

Zalm

De roze en pinken in een
vermenging, subtractief
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Oranje
Dan gaat het spectrum richting oranje, een middenkleur die geen rood is en ook geen geel
is. Typisch een mengkleur dus. Het oranje wordt verkregen door menging van rood en geel,
subtractief. Het heeft geen specifieke kenmerken in positieve of negatieve zin.

Rood

Geel

Oranje

Het is wel een warme kleur. Het woord oranje stamt vanuit de 10e -11e eeuw en is afgeleid
van sinaasappel. In het Frans l’orange. Voordien noemde men oranje simpelweg geelrood.
Oranje toont wel een kenmerk als helder, maar dan moet het niet ‘vervuild’ (zweem) zijn
met een grijs erin. Bij kleurzwemen als groen is het al gauw een vuilig bruin geworden en
betekent een dor en verdorven aardekleur. Maar helder oranje kan mooi zijn. Er zijn amber
edelstenen, citroenkwarts en topaas. In de dierenwereld vinden we vlinders, vogels, vissen
en ook de tijger.
Het is ook een herfstkleur, bloemenkleur en ook te vinden in verschillende vruchten als
sinaasappel, abrikoos, papaya, mango, meloen en wortelen. De kleur is veel verwant met
geel. Maar gaat oranje meer naar de bruine kleur toe, dan vinden we het terug in vele modestoffen en dessins. Komt er nog meer bruin bij, wat eigenlijk een bijmenging is van rood en
groen, dan spreken wij van een kleur van de levende natuur. Als bij oranje een donkere lichtval intreed met grijzen en naar zwart toe, kan men spreken over koper, brons, roestmetaal.
Het worden zo de tussentinten in oranje - bruin - zwart.
Oranje wordt ook gebruikt voor het verven van haar. Lichtoranje, henna tot diepbruin.

Oranje met groen erin

Licht oranje

Oranje met grijs erbij

Henna

Donker oranje

Bruin
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Geel
De kleur is helder als een warmte van de zon. De kleur ook van het goud. Vrolijk en opwekkend.
Maar toch niet zo heel populair. Waarom? Het past niet zo bij ons lichaam, onze teint.
De lichaamskleur is wel verschillend bij iedereen maar geel past daar eigenlijk niet zo bij.

Huidtype

Geel past meer bij rechts

Huidtype

Dan moet men al een donker huidtype hebben. Het past dan ook niet bij kleding, make up en
ons haar. Wel zijn er afgeleide kleuren van geel zoals creme, geelgroen e.d. maar wel beperkt.
Het zuiverste geel is dan ook maar een kleine strook in het spectrum. We noemen het geel maar
zuiver geel in de zuiverste vorm is een weergave die bijna niet bestaat. Vermengingen met
andere kleuren en lichtvallen komen dan ook het meeste voor. Het geel is met alle kleuren goed
mengbaar.
Geel met blauw wordt groen - Geel met rood wordt oranje - Geel met groen wordt lichtgroen

Geel en blauw

Geel en rood

Geel en groen

Geel en groen en paars

Geel en oranje en blauw

Geel met grijs

Geel is ook de lentekleur van bloemen, speenkruid, jasmijn, narcissen, krokussen, citroen,
grapefruit en de forsythia. Zuivelproducten kleuren ook in creme met nog een smaakje erin.
Het is ook een signaalkleur in het dierenrijk. Gezien bij vogels, wespen, slangen en boomkikkers. Maar het kan ook dienen als een zandkleur een coumoeflage. En bij de blondines.
Al bij de Griekse oudheid is bekend dat ‘Het zonlicht’ het meest geschikt is om het haar te
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bleken. Uren zaten ze in de brandende zon om hun haar te bleken tot een lichte gele kleur.
Wat is er toch met dat blonde haar? Overlevering en sage. De evenaring van het goddelijke
zonlicht? In de folklore en sprookjes zijn de prinsessen en helden altijd blond. Filmsterren in
de 20e eeuw eveneens blond. Is het trend? Typisch westers? Want in de oosterse rassen van
de mensheid is blond haar taboe.
Het zit dan ook in de genen van het ras, een donker huidtype en gitzwart haar. De gele kleur
van kleding past daar wel bij hun huidtype en haardracht. De gele kleding in saffraan wordt
geaccentueerd met rode kleuren. Blauwe kleuren passen hier ook bij.
In het westen wordt geel maar sporadisch gedragen in de kledij. Geel symboliseert wel
de zon, maar gaf in de middeleeuwen de vijandschap weer. En wij geven er altijd nog een
waarde aan als lafheid en haat. Judas werd in de middeleeuwen altijd met een geel gewaad
afgebeeld. Joden droegen een gele davidster in WO2, evenals in de tijd van de Spaanse
inquisitie bij een ketter. Dan is er ook een gebeuren in Engeland in de vorige eeuw, dat
bepaalde sensatiebladen gedrukt werden met overdadig gebruik van de gele kleur. Het
werd bestempeld met ‘gewaagde’ literatuur, vulgair en sensatiebelust. Een kleur geel
‘vervuilt’ al snel. Dat wil zeggen komt er snel een grijs in of een andere kleurzweem, dan
verlaagd geel zich in waarde tot gelig, vaal, afstervend, ziek zijn, grauw. Maar van Gogh had
een schitterend geel in zijn palet. Hij die toch depressief was, zag het toch zonnig in.

Geel en grijs

Geelgroenig
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Kaki

De vermengingen van geel.
Met de opgetelde mengingen.
Rood, groen en blauw samen wordt een bruine kleur.
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Groen
Groen zien van jaloezie of groen van nijd. Groen komt nogal eens negatief over. Niet passend bij voedingsmiddelen van genot. Groen heeft wat van vergif, ja onpasselijkheid. Maar
is ook een kleur van de natuur, symbool voor vruchtbaarheid, hoop, wedergeboorte en het
leven. Een beetje tweeslachtig is het dus wel. Dualistisch. In het oude Egypte was groen de
kleur van het dodenrijk van Osiris, maar die was ook godin van de vruchtbaarheid. Ook in de
Griekse tijd en daarnaast de Romeinse tijd, is het groen in tweespalt. Het is een adoratief verguisde kleur. Men beminde of verwierp de kleur. Maar groen wordt door ons veelal gebruikt
om tot rust te komen. Geeft kalmte. Het komt omdat de kleur groen een ‘middenkleur’ is van
het spectrum. Het geeft geen extreem lange of korte golflengte weer en komt de scherpte
in de afbeelding ten goede. Het menselijk oog reageert op groen dan ook het beste.
Associaties met groen kennen we van iemand die bijvoorbeeld zeeziek is, groen van ellende,
vergiffenis, pus, gal, bederf en ziekte. Het past niet zo bij ons maar meer bij slangen, hagedissen, kikkers, monsters en verbeelde draken. We kennen het groene vergif als gifgroen. Arsenicum, jade, smaragd, vegetatie, camouflage, patina, Robin Hood, militair, grasland, olijven en
groenten. Groen is de kleur van de planeet Venus, de kleur van de liefde. Groen is de kleur
van vruchtbaarheid. Het was de kleur van de bruidsjapon in vroegere tijden. En het wordt
als kleur beschreven als een bovennatuurlijk fenomeen in atmosferische waarnemingen,
door verstrooing van de lichtstralen. Ook spreekt men van een vegetatiekleur in de levende
natuurorganismen.
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De vermengingen van groen.
Met de opgetelde mengingen.
Rood, groen en blauw samen wordt een bruine kleur.
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Blauw
Het ’hemelse’ blauw. De kleur van verlossing, nobel, verhevenheid. Blauw is ook adelijk,
vrede, koel en ordelijk. Allemaal positief. Ziet men er iets negatiefs in dan spreekt men van
blauw, koel, koud, passief en eenzelvig. We kennen het blauw van de hemel, blauwe ogen,
veren, turkoois, azuriet, lapis lazuli, indigo, blauwhout en ultramarijn. Blauw is ook de kleur
bij de geboorte van een jongen in het Nederlands en Engels wel te verstaan. In Frankrijk
werd het blauw aan een meisje toegekend, een voorkeur die symboliseert met de kleur van
de mantel van Maria, koningin van de hemel.
De kleur blauw gaat terug tot de Egyptische, Griekse en Romeinse oppergoden als Ra,
Zeus en Jupiter. Blauw wordt ook vaak als een symbool van status vertoond in de vorm van
linten of stoffen. Bekend is de Orde van de Blauwe Kousenband, de hoogste adelijke onderscheiding in Engeland. Ingevoerd door Edward III in 1348 toen hij een blauwe kousenband
opraapte die een van de dames had verloren tijdens het Hofbal en die hij vervolgens om
zijn knie strikte, waarbij hij zei ‘honi soit qui mal y pense’, vertaald, ‘schande over hem die
er kwaad over denkt’. Dan zijn er nog vele uitdrukkingen die met blauw te maken hebben,
‘blauw bloed’, hiermee denken we te maken te hebben met personen van adelijk geslacht.
Of, ‘de blauwe kous’, een literair maatschappelijke inslag hebben. ‘De blauwe knoop’, iemand
die alcohol drinken verfoeit.
‘De blauwe schuit’, dat is vanuit de romeinse kijk op spot van geest.
‘Denim’, spijkergoed is blauw gekleurd.
‘Blauw, blauw laten’, het maar laten gebeuren, niet op reageren.
Maar door de culturen heen zijn er verschillende betekenissen voor blauw. De Chinese
cultuur gebruikt het voor maskers als te betekenen voor woest en omstuimig van aard.
De oude Romeinse cultuur betraden het met humor en de lichtheid van de geest, overschaduwd met duisternis. Maar blauw is altijd emotioneel. Stralend blauw zal nooit depressief
werken. Amerika en Engeland kennen de uitdrukking ‘the blues’, een uitdrukking van
melancholie, de muziek van jazz. Het vertegenwoordigd het karakter van blauw, de
verlossing, uitgestrektheid, oneindigheid. Te vinden in de muziek.
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De vermengingen van blauw.
Met de opgetelde mengingen.
Rood, geel en blauw samen wordt een bruine kleur.
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Violet
Rood en blauw vormt het violet of genaamd purper, paars. Weer een tweeslachtelijke kleur.
Namelijk rood is als mannelijk, terwijl blauw als vrouwelijk bekend is. Vandaar dat violet of
paars een sterke aversie, afkeer heeft of ook wel een attractie, aantrekking kan betekenen.
Purper en violet zijn fysisch verschillend van structuur. Violet is een spectrale kleur.
Purper (paars) niet. Maar we benoemen het violet in onze psyche paars. In de natuur te
vinden we violet in mangaanoxyde. Paars is altijd een kleur geweest in de historie van iets
van kostbaarheid. Het beroemdste purper (paars) is het Tyreense uit Fenicië, het is verloren
gegaan. Het werd gemaakt uit de zeeslak ‘Purpura haemastoma’. En van andere zeeslakken:
‘Murex brandaris’ en ‘Murex trunculus’. Met nieuwe technieken werd purper spoedig
gesynhetiseerd, een chemisch proces. Het werd al gauw een modekleur met de naam
mauve, de Franse benaming van de malve, een plant met lila bloemen. Vele andere purperen
verfstoffen werden gesynthetiseerd o.a. ‘Rosanilines’ en ‘fuchsine’, genoemd naar de bloem
fuchsia. Dit is een felle purper neigend naar bloedrood.
Later noemde men deze kleur ‘magenta’, genoemd naar een Italiaans plaatsje waar een bloedige Frans-Duitse veldslag plaatsvond, kort voordat de kleurstof werd ingevoerd.

Het mauve werd als modekleur opgevolgd door het felle magenta in de jaren ‘30 en ‘50 van
de vorige eeuw. In de 1960-1970 jaren nam het nog meer toe met daarbij ook het oranje.
Maar dan in een uiting van verzet, protest, muziekgenre en het ‘anders’ zijn.
Purper is ‘van nature’ doordat het man- en vrouwelijkheid vertegenwoordigd de kleur van
de seksualiteit. In Shakespeare’s ‘Cleopatra’ werden de zeilen van haar schip geparfumeerd
en purper gekleurd zodat zelfs de wind ‘door liefde werd bevangen’. De Romeinen droegen
purperen toga’s, liggend aan de dis, omringd door slaven en slavinnen in decadente wellust.
Purper heeft orgiastisch en praalziekte, despoot en corruptie. In het kerkelijke het mysterie
van de passie.
In de natuur komt het voor in de sering, lavendel, mauve, cerise, framboos.
Allemaal ook geurige ‘bevangen’ geuren.
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Ook in halfedelsteen amethist. En mineraal fluoriet (vloeispaat, calciumfloride).
In het spectrum is het de korste golflengte waarvoor het menselijk oog gevoelig is.
Wordt de golflengte nog korter dan is er sprake van ultraviolet licht namelijk UV.
In de psychologie wordt violet geassocieerd met processen die te maken hebben met het
bewust worden en verwerken van diepere gevoelens. Lichte tinten als spiritueel en geestig,
donkere violetten tot melancholie en depressies. Ook ziet men violet hierin als een kleur van
niet kunnen kiezen. Geen man- en geen vrouwelijkheid. Soms wordt een verband gelegd
met vrouwelijk en richting homoseksualiteit. Maar dan gaat het violet naar de pink, roze
kleur toe.
De vermengingen van violet. Met de opgetelde mengingen.
Magenta, violet en blauw samen wordt een donker blauwe kleur.
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De vermengingen van drukinkten subtractief. In stappen van 10% van 100% naar 10%
Cyaan, Yellow, Magenta.
Zwart (Key) is hier nog niet bij.
Dit voorbeeld is maar een keuze uit vele andere mogelijkheden.
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Wat zijn eigenlijk de kleuren van vandaag en morgen?
Hierbij kunnen wij ons afvragen of kleuren nog betekenis hebben in het dagelijkse bestaan.
Naarmate men ouder wordt is men meer vertrouwd met kleur en het omgaan met de kleur.
Maar de opgroeiende jeugd moet dat proces nog geheel doormaken. Daarom is belangrijk
dat juist die groep mensen educatief wordt bijgebracht wat kleuren betekenen.
Wij ouderen hebben al veel doorgemaakt wat betreft styling, couture, hypes en extravagantie.
Kijken als het ware nergens meer van op. Kennen de kunststromingen van vorige decenia’s
en kunnen daar ook nog intens aan meebeleven.
Maar uitingen in kleur gaan nooit voorbij of zullen ook niet hetzelfde blijven. Expressie in
wat voor vorm dan ook zullen bestaan. Waarderingen ook. Is er een norm voor?
Is er nog een vakjury?
Ze zullen wellicht nog opstaan de nieuwe kunstenaars. Op het platte vlak en misschien, dat
zal de toekomst uitwijzen in een 3D variant. In ieder geval is Jeff Koons (1955) daar al mee
bezig in thema’s in 3D. Men vindt het mooi of niet. Het krijgt de naam in banaliteit en ook
verleiding.
De stijl krijgt ook een naam: postmodern, camp of kitsch. Ja, van dat laatste woord kan men
zogezegd walgen omdat dat als NIET kunst te boek staat. Wie beoordeeld dat?
Hen die het klassieke nastreven, uit eigen doos presenteren. Een ivoren toren hebben.
Geef toch iedereen ruimte tot expressie, of dat nu ‘kunst’ is of kitsch. Het heeft een doel die
expressie brengen, een boodschap toe naar ieder ander. En dat kan je raken of helemaal niet.
Wat is dan kitsch? Geen kleurovereenstemming? Vakjury ga eens terug naar school of leg je
oor eens bij een grafisch ontwerper. Ik kan het beter anders zeggen: kitsch bestaat gewoon
niet. Het is een uitgevonden woord van de ‘zogenaamde beschermers’ van de ‘aangepraate’
kunst. Niet dat ik die traditionele kunst wil afvallen, maar wil liever spreken over stijlvorming
en de vorming van afbeelden. Laat dan het woord ‘kunst’ ook maar vervallen.
Blijft over techniek, vormen, kleuren, doel en gebruik ervan. Er is een verschillende naam
aan verbonden door de eeuwen heen. Het zijn gevoelsnamen die oproepen de extase van
vroegere periodes, klassiek, of op gevoel van de beschouwer. Romaans, Gotiek, Renaissance
of Barok.
Met later weer impressionisme expressionisme en abstractie. Begreep men het destijds
direct als was het ‘kunst’? Het werd veelal NIET begrepen en verfoeid. Zeker de abstracte
uitingen werden als mismaakt (kitsch) versleten. Later heeft men het opgewaardeerd tot
een stroming van expressie (kunst). Maar ook vele uitingen werden als het ware ‘heilig
verklaard’, om redenen als, eenlingen, vermaard van naam, zijn er niet veel van, én bezit van
hebben dat verwant is met commerciële waarden in handel.
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Boven: Jeff Koons (1955) USA. Thema: Tullips.
Rechts: Clara Bows, byouterie is niet langer puur goud en zilver. Kraaltjes, hangers, oorbellen,
kortom allerlei speeltjes, ook kinderspeeltjes krijgen de primaire kleuren mee. Vormen als sterren,
baloons, hartjes, ringen, snippers, ruiten, bolletjes e.d. Is het nu van ons als sociale klasse of
onderklasse? Is alles wat goud en zilver is, als kleur op zichzelf beter? Beiden worden gerekend tot
de groep van kitsch.
Links: Hedendaagse dracht van een man in India. Traditie van tulbanddracht wordt nu vermengd
met gebruik van meer kleuren. Zodanig dat ‘eigenwaarde’ spreekt.
Men vindt het mooi of niet. Maar critici rekenen ook dit tot de groep kitsch.
Maar het is gewoon New Pop Art.
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Vul de naam later maar in?
Of kunnen we noemen alles is kunst. Iets is origineel, artistiek of nieuws kenmerkend.
En wie maakt er nieuwe stijl? Worden kunstenaars nog wel in respect serieus genomen?
Allemaal veel vraagtekens in de vorige zinnen, maar veel antwoorden te weinig.
De maatschappij heeft daar een aandeel in gebracht. Veel consternatie op allerlei gebied is
er in de samenleving. Genoeg om maar gewoon te doen. Daar hoort ook een expressie bij
in uitingen. Schuttingtaal, banale vertoningen en scenes, moord en doodslag. We kijken er
niet meer van op. Maar het is niet gewoon. Althans niet onder ons die ouder zijn. Om iets
te beoordelen moet men het verschil kennen. Dat heeft die jonge tiener niet. Zo ook met
kleuren. Ouderen grijpen soms terug op het verleden, vragen zich af of nieuwe impulsen
hun nog kunnen stimuleren. Juist door middel van kleurkennis is dit nog een stimulans om
deel te nemen.
Jongeren moeten kansen krijgen hun perspectieven op het gebied van expressie op de rails
te krijgen. Nieuwe ideeën en uitingen zijn dan ook vrij moeilijk te verwezenlijken. Namelijk
stijlstromingen en paletten zijn al meer dan eens geweest. De map raakt vol. Varianten van
eerdere kunststijlen duiken wel op. Of een mixage van stijlen en kleurpaletten.
Voorbeeld is de vorige kunststijl Pop-art uit de jaren 1960. Een variant hierop is nu de
New Pop Art.
Die wordt toegepast in styling van Andy Warholt en Roy Lichtenstein, maar nu met een
eigentijds sausje erover van Herman Brood. Op auto’s, keramiek en andere gebruiksgoederen. Huishoudelijke waar of het nu gaat om blikken, afvalbakken of meubelen. De ‘retro-look’
is super in. Kleuren van de 1950 - 1960 er jaren, rood, zalm, rose en zwart komen weer op.

New Pop Art. foto: jalopnik.com
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Maar het valt niet mee om tegenwoordig origineel te zijn. Veel werk is na-aperij. Veelal in
een shock effect, in aanstootgevend beeld. Veel bloot is tegenwoordig ‘in’. Hoe het komt?
Veel normen en waarden zijn weggevaagd of afgeslecht. Eens vertoont, altijd vertoont is
de gedachte. Het wordt alom toegelaten en als toegestemd aangenomen. En dat op alle
gebied, muziek en songs, clipvertoon en in teksten. Ook in reportages op tv. In commercials,
spots en dus ook in kleuren! Kleur-overdrijven? Kleur heeft geen waarde? Of niet meer
gekregen? Alleen een waarde als u er voor staat, er mee te maken krijgt. U moet een kleurkeuze maken. Voor interieurs als een keuken of persoonlijke kledij. Dus u heeft toch een
kleurgevoel?! Of is het kleurgevoel dat u heeft van de fabrikant? Ja dat is zo, maar u past het
in, in uw leefpatroon en kleursmaak. Heeft u nog een uitgesproken mening en keuze? Wat
moet ik nu aan de muur hangen? Een schilderij? Een foto? Hoe groot, hoe klein? En moet het
specifiek een kunststijl zijn? Een Herman Brood, Kandinsky, Miro, Keith Haring, Rothko? Maar
het kan net zo goed een koekoeksklok zijn. Wat bij u de doorslag geeft is het onderwerp dat
het schilderij moet voorstellen. Niet zo zeer de kleur. Dat is tenminste de algemene regel.
Een expressionist van deze tijd, weer een new express, is Piet van de Watering met een
kleurenpalet van impressie, krachtig genoeg uw gevoel aan te spreken. Met een blik op het
verleden. Het kan, ziet u wel goed gaan. Expressie, impressie, gevoel en kleur.

Expressie: www.artpietvandewatering.nl
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En hoe is het tegenwoordig kleurenpalet? Heeft 2009 wel een palet? Ik zou beweren dat
er eigenlijk GEEN kleurpalet is. Er is sprake van een verzadiging van het palet. Beter gezegd
een gebrek aan vertoon. Een gebrek aan leadership, een opstanding van... We wachten zelf
allemaal op een doorbraak in het palet. Hoewel de designers volop hun best doen op het
gebied van mode en industriële vormgeving met innovatieve producten, is het toch maar
een nieuwe naam: oppimpen. Het is ontwikkeling allemaal. Oud wordt nieuw opgepimpt in
een moderne look. U MOET het accepteren!
Dat is altijd al geweest in de loop der tijden en is altijd goed gegaan. Maar destijds was de
totale expressiestroom nog niet vol. Het kleurpalet kon toen nog wat varianten en vormvarianten extraheren. Maar ‘in’ is nu ‘uit’ of ‘uit’ is weer ‘in’. Het kleurenpalet staat niet op zichzelf in een vastgelegde periode van stabiliteit. Wat kan wel, wat niet? Dat is in geen systeemvoorkeur vastgesteld. Het palet zit in uw hoofd. U vind iets gewoon mooi of niet. Massa’s
mensen denken er niet eens bij na hoe iets te combineren of te wensen. Soms kunnen ze
dat ook niet. Om redenen. Waar wachten we eigenlijk op? Op morgen!
Het is wel wat generaliserend, maar u zult begrijpen dat onze levensvoortgang er een is
van de vorming van maatschappij. Jongeren hebben daar een taak in. Maar worden die ook
serieus genomen?
Er lopen ook planologen rond, of denken planoloog te zijn. Uit het verleden blijkt dat die
er niet veel van gebakken hebben. Ideeën die wereldmaatschappelijk noodzakelijk zijn,
bijvoorbeeld op milieugebied en biosfeer, gaan heel langzaam. Zolang er geen echte ‘nood’zaak is blijft het maar zoals het is.
Terug naar de innovatie in de kleur. Dat is niet te veranderen denkt u misschien. Kleuren
staan beslist wel als vaste waarden te boek maar combineren met is van belang. Vormen
hebben basisvormen die geënt zijn op symmetrie. Te vinden in vierkant, cirkel, driehoek.
En in 3D kubus, bol en piramide. Die vormen kunnen ook gecombineerd worden. Naast
elkaar, door elkaar, over elkaar. Of worden gesplitst en vervormd. Grootte is van belang, kleinte ook. Toepasbaar in felle of zachte kleuren. Men spreekt ook wel over dessins of patronen.
Ontwerpers zoals ik, leven in vormen, kleuren en composities. Zijn de analisten van uw
maatschappij en bepalen de systeemvoorkeuren van u. Ook in de voorbije jaren was dat zo.
Stromingen in stijlen van woord en beeld, kleurgebruiken, typografie. Alles werd ‘verslonden’
door u. Het werd toegepast, verkocht, bewonderd en verguisd. De passie van kleuren is er
altijd, hoe ver we ook terugkijken in de wereldgeschiedenis. Het is gekoppeld aan gebeurtenissen, natuur, ontdekkingen en uitvindingen.
De commercie loopt voorop. Althans meer en meer commercie. Toen dat nog niet zo aan de
orde was, waren de kleuren meer een statussymbool. Of een vertoon voor iets. Voor religie of
heerschappij.
Voor dood en leven. Is die symboliek nog aanwezig? En ook de functie van de kleur?
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Laten we eens proberen wat kleuren te rationaliseren en ook te derationaliseren.
Anders gezegd ordening en waarde, status. En daar tegenover ‘not done’. Of noemen we het
revolutieproceskleur? Is het waargenomen beeld zo, zoals we dat werkelijk (willen) zien?
Of is het gewwon vanzelfsprekend?
Rationeel palet:
- wit - zwart
- alle wit tegenover een primaire kleur
- alle zwart tegenover een primaire kleur
- in reeksen opeenvolgend als ritme
- in donker en licht
- in schaduwen, schakering van licht
- het vervolg van primaire mengkleuren met lichtschakering

Primaire kleuren met lichtschakering.
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Kan er hedendage een ‘neo’ dispensie (nieuwe leef-leerbepaling) komen?
Een zekere weg is niet gebaand. Er valt nog geen smaak van te proeven.
Voorbeeld: terug naar zwart en wit, maar dan in een voorstelling.

Dessin en patroonvorming.

Onderste kleurvoorbeeld balken:
Disorder (wanorde)
- opvolgend in geen ritme kleuren
- geen licht, geen donker, egaal van kleur
- geen primaire kleuren

Ongeordend lichter en donkerder.
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Laten we het houden in de toekomst op een nieuwe trendkleur
Hoe die te maken? Vooraleer met ontdekt nieuw materiaal, te vinden in grondstoffen als
plastic, metalen en coatings. Die worden toegepast in functies, look, extravagantie, opstandigheid etc. Het accepteren is een aanvaarding van het kleurgebruik in uw systeemvoorkeur.
en Pioniers en verkenners onder de producenten presenteren het tot een accept. In stappen
gaan we in de trendkleur. U volgt. Dan bent u helemaal ‘in’. En iedereen heeft weer ‘stijl’.
Stel u voor, het rood komt weer in de mode, naast alle andere producten in rood!
Voor hoelang zal de hype duren?
Even maar, en de impuls is weer verdwenen. De verzadiging slaat weer toe. Men is dan weer
aan wat nieuws toe.
Dan gaan we weer over op bijvoorbeeld zwart. Dat is weer een nieuwe kleur.

Of neem nu Sand. Of Lavendel. Het hele interieur in Lavendel.
Meubelen en andere objecten in accenten-varianten van Lavendel.
Verschillende objecten staan in harmonie. Andere meubelen in donkere of lichtere lavendel
kleuren.
U bent nu een trendsetter. 21e eeuws. De stijl heet (=1 kleurtint, mono)
En krijgt een accentkleur erbij. Een donkere percentagetint van dezelfde kleurnaam.

Lavendel

Sand
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Lavendel. Wandkleuren. Harmonie in monotinten. Het kan de hype worden in de 21e eeuw.

Zalm, Het kan dus ook in een andere kleur. Harmonie met accentkleur choco.
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Monotoon. Aqua. Harmonie. Met accentkleur lila.

Duotoon. Zalm-Green, de accentkleur is complementair groen.
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Duotoon. Aqua-Orange, de accentkleur is complementair oranje.
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Tritoon. Zalm-Green-Red, nu met de accentkleuren groen en rood.

Quadrotoon. Citrus-Kiwi-Druif-Tomaat, met de accentkleuren groen, paars en rood.
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Tritoon. Aqua-Orange-Ultramarijn, met de accentkleuren complementair oranje en blauw.

Quadrotoon. Hemelblauw-Citrus-Zwart-Wit.
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Expressie: www.artpietvandewatering.nl

Lavendel. Harmonie in duotinten. Het kan in interieurs uw favoriet worden.
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Expressie: www.artpietvandewatering.nl

Uw favoriete kleur wordt toegepast. U bent zelf het accent in de omgeving.
U kunt ook mogelijk de harmonie kleuren beïnvloeden of opbouwen door
middel van lichtbronnen en paintings als accenten.
Zo kunnen alle sfeerkleuren worden gemaakt.
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Even weer terug in het heden
En dan wel bij de educatie. Een kleurenleer die toepasbaar is voor de jonge generatie.
Schoolprogramma’s kunnen helpen de jongeren wegwijs te maken tot een beter kleurbeheer. Het doel is hen voor te bereiden het in praktijk te gebruiken. Alle kleuren die een
kind om zich heen heeft worden ‘aangeleerd’. Door ouders en omgeving zoals die dit
ook hebben geleerd. Zoals juist in deze tijd de kleurnormen ‘vervagen’ tot één massa van
vermenging, is er een vraag deze kleuren weer onafhankelijk te waarderen. En wel op een
educatieve en juiste manier. Zolang er geen ordening is en er ook niet komt blijft het tot
een ‘toekomstige en blijvende’ chaos.
De huidige omvang van het palet ten opzichte van de maatschappijomvang is te groot.
Het is veel meer palet dan 50 jaar geleden. Dat brengt de verandering van de maatschappij nu eenmaal mee. Alle verbruiksgoederen zijn percentagegewijs toegenomen. In vele
soorten en keuzes. De dingen van 50 jaar geleden, toen als nieuw bestempeld zijn nu heel
gewoon. En nu met het digitale tijdperk voor ons met complexe computertaal wordt het
steeds meer hectisch. Snelheid in communicatie is al spelenderwijs ingeburgerd. Het is nog
steeds een ‘aangeleerd’ gedrag van ons. Technologie groeit snel en de behoefte ernaar is
een bekend gegeven als ‘must have’.
Digitale kleuren horen daarbij. Niets is meer onmogelijk door middel van animatie, special
effects en manipulatie van beelden. Is het echt of unreal? Gaat het over een verhaal of over
visuele waarneming? Heeft kleur nog wel een betekenis in de digitale wereld?
Computeren gaat dan in basis meestal over technische beheersing van programma’s en niet
zozeer om artistieke uitvoer. Kleurbeheersing door de bediener zelf blijft vaak achterwege.
Nu hoeven we natuurlijk niet allemaal designer te worden, maar een kleurenkennis al van de
basisschool is een goede start om voor komende decenia te gebruiken.
Kleuren uitleggen aan basisscholen kan de opgroeiende jeugd inzichten geven de nieuwe
wereld in te richten. Kleurordening is dan het woord. Zij krijgen nieuwe systeemvoorkeuren
in zich. Vormen hun favorieten en met inzicht in kleurenleer en toepassing staan ze midden
in een nieuwe maatschappij. Hun beroepskeuze, hun persoonlijkheid en levensrichting gaat
richting toekomst en kleurt letterlijk hun leven.
En als dat precies past de invulling van de kleuren is dat een vorm van communicatie met
de sociale maatschappij. Als dat bij iedereeen gebeurt is dat een ‘match’.
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Onze kindertekening
Overal waar ter wereld ook zijn er kindertekeningen. Kinderen tekenen vanaf hun prilste
bestaan. Een uiting van waarnemen en vastleggen. Expressie, fantasie en verlangen.

Al in de kinderjaren worden de kleuren in voorkeuren beleefd. Felle primaire kleuren
hebben de overhand. Kinderen wil zich al krachtig met beeld tonen. Zien hun belevingen al
met veel gevoel.

Knippen verven en applicaties
Combineren van technieken en kleuren mengen met waterverven, lijmen en knippen is
het maken van vormen tot applicaties. Zo kunnen ook expressies worden geuit.
Met een veelvoud van vormen en kleuren maken kinderen hun eigen palet.
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Al op de basisschool een basisleer
1.
Vorm in 2D: cirkel, vierkant, driehoek en veelhoek.
2.
Kleuren van waarnemen: rood, geel, blauw, groen, wit, zwart, oranje, paars en bruin.
3.
Mengen van de kleuren: hard en zachte menging, transparanties, belichting.
4.
Vormmenging: overlappen van vormen, transparant, niet transparant, groot en klein.
5.
Perspectief in plat vlak: vervorming, recht, scheef, hoog en laag.
6.
Kleurgevoel: favorieten, emotie, signaal.
7.
Expressie en onderwerp: het favoriete uitbeelden in expressie van kleur.
Maar ook de expressie van innerlijke aard, stemming en gevoel.
Vormen

Waarnemen van kleuren
3.

Mengen van kleuren

Mengen van de kleuren: harde en zachte menging, transparanties, belichting.

Hoe het mengen van kleuren? Men gaat al heel jong er van uit dat alle kleuren aparte
kleuren zijn. We nemen dat ook wel waar die aparte kleuren zoals op de vorige pagina, maar
die zijn afgeleid van de basiskleuren geel, rood en blauw.
Rood en geel wordt oranje.
Oranje en bruin wordt diep bruin
Geel en paars wordt bruin
Blauw en paars wordt diep blauw
Paars en rood wordt bruin
Bruin en groen wordt donkergroen

Oranje en groen wordt grijsgroen
Oranje en en paars wordt bruin
Paars en bruin wordt donkerbruin
Blauw en geel wordt groen
Blauw en grijs wordt diep blauw
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Vormmenging van kleuren

4.

Vormmenging: overlappen van vormen, transparant, niet transparant, groot
en klein.

We kennen dus al de basisvormen. Deze zijn te vergroten, te verkleinen. Maar kunnen evengoed elkaar overlappen, vermenigvuldigen of een patroon vormen. Gekleurd met dezelfde
vulkleur wel of niet transparant. Kleuren worden dus zo opgeteld, vermengd. Dit is natuurlijk
toepasbaar ook met verschillende kleuren zoals vermeld op de pagina links.
Perspectieven

5.

Perspectief in plat vlak: vervorming, recht, scheef, hoog en laag.

Als we de vormen hebben kunnen vullen met kleur is er ook de mogelijkheid de vorm te
vervormen. De vorm krijgt een schijnbare diepte, we noemen dit perspectief.
De perspectieven zijn in beginsel namen als scheef, schuin. Men kent namen als hoog en laag
perspectief. Vogelperspectief en kikvorsperspectief.
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Kleurgevoel

6.

Kleurgevoel: favorieten, emotie, signaal.

Gevoelens als veilig is groen, gevaar, passie is rood, vreugde, hoop en toekomst is geel of
verdriet is paars, kunnen gekoppeld worden in vorm en kleur. Kleuren kunnen wijken of
tegemoet treden. Dit in combinatie met toegepast en gewenst perspectief.
7.

Expressie en onderwerp: het favoriete uitbeelden in expressie van kleur.
Maar ook de expressie van innerlijke aard, stemming en gevoel.

Het favoriete uitbeelden in expressie kan op vele manieren. Dit hoeft geen tekening te zijn
al kan dat wel. Ook in muziek en dans kan men expressie voelen in warmte, stemming en
kleurklank. Het theater biedt volop uitbeelding in scenes van artistieke en kleurrijke aard.
In overeenstemming met je aard geeft het voldoening van inbeelden en uitbeelden.
Een onderwerp is hier aan gekoppeld. Die behoort weer bij je voorkeuren. En door middel
van de expressiemogelijkheden zoals bijvoorbeeld fotografie, kleding, interieurinrichting,
hobby’s, reizen, kapsel en make-up, kortom allerlei vormt dit je aard.
Om bij het tekenen te blijven en wel in 2D begint dat al bij een ukkie die zit te krijten.
Of aan het knippen en plakken is. Heeft hij/zij al talent?
Expressies zijn impressies. Getekend, geuit, spel met blokken, speelgoed, poppen en fantasie.
Het zijn uitingen van opgedane impressies. Het zijn vooral bloemen, gekleurd. Voorvallen en
gebeurtenissen. Kortom opgedane ‘leerbeelden’ die het jonge leven ‘toepassen’ in een uiting
van communicatie met de ouders en omringende maatschappij. Er wordt een kind aange
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leerd iets als groen te zien en ook zo te benoemen. En het blijft voor altijd groen!
Maar hoe groen?
De impressies stapelen zich op. Kinderlijkheid tot volwassenheid is een kwestie van vallen
en opstaan. Leren en afleren. Aannemen en verwerpen. En iets geleerd betekent er van af te
weten. Door het daadwerkelijk te doen en mee te maken. Dat levensproces houdt eigenlijk
nooit op. Het is onze levensloop tot onze dood. En dat is het unieke van een mensenleven,
de communicatie met anderen. Begrip en verstandhouding. Maar met andere ‘aangeleerde’
cultuurverschillen is dat altijd niet het geval. Zo is dat ook met kleuren die door de cultuurverschillen andere betekenissen hebben mondiaal. Dat is ook te zien in de mondiale
expressies en rassen. Maatschappij reikt dan ook verder dan alleen ons eigen land.
Landsgrenzen tellen dan ook niet meer mee.
Maar om toch nog even dicht bij huis te blijven en als het over kleuren gaat is een onderwerp daarbij een keuze. Om zich expressief te uiten in eigen persoonlijkheid. Daar zijn geen
richtlijnen in te maken. Als men de volwassenheid heeft bereikt is dat een bereik van
opgedane ervaringen impressies die beheersbaar een voltooiing van het verdere leven
inhoudt. Hierbij zijn taken en doelen gesteld. Zoals beroepskeuze en een verwacht levenspatroon. De toekomst in het verdere leven. Ingevuld is uw eigen ‘systeemvoorkeur’.
De kleurenleer heeft hierin een duidelijke plaats. Ingesloten in uzelf bepaalt u
kleurcommunicatie in de maatschappij.
Tot uw eigen ‘geluk’. Waardeer het ‘groen’! Of begrijp de kleurfavoriet van uw medemens
met zijn of haar ‘paars’. Als we dat waarderen met elkaar, is er harmonie in het kleurenpalet.
Vanzelf worden de betrekkingen onderling beter. Immers ‘alle kleuren’ hebben dezelfde
emotiebetekenissen voor iedereen. Die kleuren geven warmte, koude, passie of haat.
Er op een goede wijze er mee om te gaan, geeft betering voor elk persoon.
En ook voor onze maatschappij.
Expressie: www.artpietvandewatering.nl
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Geschiedenis
Als we de voorbije honderden jaren overzien is gebleken dat enorm veel kleurveranderingen hebben plaats gevonden. Daar bedoel ik niet alleen de kleuren mee. Die waren en zijn
er nog steeds. Maar het omgaan met de kleuren is en zijn de veranderingen. Maatschappelijke oorzaken zoals oorlogen, rampen, religietwisten, heerschappij, koningen en wereldontdekkingen, cultuurimporten, deden de kleuren in palet en waarden ervan hun naam te
benoemen en te vertolken. Gevormd werd de kleur in zijn mensvorming in voor- en nadeel.
De kleur krijgt ook een naam mee. Vat het als een naam samen, maatschappij. De kleur
verovert de maatschappij. Al is dat niet zonder slag of stoot gegaan. Of toch eigenlijk wel
letterlijk! Machtige landsheren met grootgrondbezit verspreid over heel Europa gaan in
de milleniums in strijd tegen elkaar én tegen het volk. Ze leveren meer en meer in van hun
machtspositie.
Hoven met keizers en koningen vallen ten prooi. Deze machtige instituten waarbij ook de
kerkelijkheid behoorde, eisten uw impressies en expressies op! Het waren hun kleuren,
hun status die er aan verbonden waren, hun kleurenleer. Uw praal en emotie werd u
afgenomen. En bloedig afgenomen! Rood, paars, zwart en goud was de kleur van adel en
kerk. Daar mocht u afblijven. Kunstenaars met beeldend verhaal waren ten dienste van Hof
en de religieleiders. Vertolkten de impressiebeelden in schilderingen expressief. Het werd
een lering voor u. Kunst? Zo werd het destijds niet benoemd. Het was een beeldende
vorming, een verhaal. In eerste instantie alleen bedoeld als een verrijking van de machthebber die paleis of kerk als indrukwekkend vertoon aan zijn bezit toevoegde. Naarmate de
heren macht verloren, werd het verhaal bedoeld als educatief en expressiebeeld.
De tekening, schilderij, bouwstijl of sculptuur werd nu meer een unieke stijl (kunst). Maar het
werd veelal genoemd als vernieuwend, verfraaiend, mooi, beter of nog beter dan het was.
Maar begrepen of niet, het is allemaal communicatie. En daar draait het om. Pioniers zijn er
altijd geweest, opstandig of niet. Zo komt het tot een vorming van maatschappij. Van Hof
naar een ‘eigen’ volksbestuur. Met dorpen die tot steden groeien. Onder landsbestuur.
Toch geen eigen baas? Het is nodig normen en waarden aan te leggen. Wetten en gedrag.
Want de mens is een ongeleid projectiel. Een driftkop met veel eigenwaarde. Dat dwarse
‘eigen ik’. Begrijp jezelf is dan ook een eertse vereiste voor verder te leven. Met daarnaast het
begrip van-voor een ander persoon. Juist! Communicatie!
De stijlen in vormgeving, de kleuren en aanname hiervan komen en gaan in de decenia’s.
Kleuren in deze periodes vertolken de levenspatronen van de voortschrijdende tijd.
Het is achteraf allemaal te analyseren, te verklaren, de kleuren ‘uit te lezen’ tot gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Gebeurtenissen die in kleuren staan, blijheid of verdriet geven.
Soberheid of rijkdom vertolken. De kleuren die maatschappelijk wisselen. Naar vraag en
aanbod. U wilt ‘groen’? U krijgt het groen! Commercie is al zo oud als de wereld zelf, maar
het werd weleens opnieuw aangewakkerd. En zeker na een tijd van minder economisch
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belang. Het is heel normaal dat de maatschappij en economie fluctueert in onze
samenleving. Na een val weer opstaan. En het commerciële is daar rap bij. Te openenen met
heldere en vrolijke kleuren. Een produktaanbieding op zijn nieuwst. Te ‘willen hebben’
heet dat. De verleiding slaat toe. Daarbij toegevoegd een technische innovatieve voortuitgang in functie en design, het biedt mogelijkheden tot meer expansie. Juist! Meer expressie, meer impressie! Zo vat de maatschappij de commercie aan. Met ‘nieuwe’ woorden als
trendy, styling, rage, hype, modenaam, opruiming en uitverkoop.
Druktechnieken worden verbeterd, typografie en bladopmaak veranderd. Advertenties die
in het begin van de eeuw er NIET waren of sporadisch werden geplaatst waren klein en
alleen in tekst. Na WO1 en WO2 nemen deze in vlucht toe, met afbeeldingen van producten.
In de jaren van 1950 MET kleuren.
De televisie komt op de markt, eerst in zwart-wit beelden en later in kleurenbeeld. Dan gaat
het snel met de kleuraanname van de maatschappij en de mens daarin. Men ‘leert’ opnieuw
de kleurenleer en het kleurenpalet. We zien ook dat precies in deze tijd de kleuren intenser
worden. En daarbij worden toegepast in een intenser levenspatroon. Dat betekent impulsen
in emotie, styling en levensvorm. Het vormt tot persoonlijke kleurgeaardheid. Zeg maar de
persoonlijke ‘kleursysteemvoorkeuren’ worden geladen.
Jongeren die in hun ‘aangeleerd verkeerd systeem’ van hun ouders zitten, gaan hier dwars
tegenin, hebben nu de nieuwe commerciële kleuren ontdekt en vormen eigen groepen.
Met eigen naam. Hippies, nozems, soul, jazz, straight edge, pop etc. Met bijbehorende kledij,
gedrag, muziek, woord en beeld. Allen met een eigen karakter geven zich bloot in de maatschappij. Soms letterlijk. Niets wordt meer verborgen gehouden. Muziekexpressies worden
als impressies verslonden. Kunstenaars gaan mee en verbeelden de stijlen. Een enorme
impact. Dat is nu een nieuw woord impact. Beleef het NU!
Maar het geeft ook een niet geordend beeld. Naar nog meer! Tot een chaospalet. En dat in
alle facetten, ook in het kleurpalet. Ook in allerlei gebruiksgoederen en consumptieartikelen. Vele soorten en merken staan dan ook op in dezelfde catagorie. Het keuzepalet van u
wordt verzadigd in de volgende decenia’s.
Te fel van ‘kleur’ en TEVEEL.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit fout zal gaan. De economische crisis waar we
anno 2009 in zijn beland was dan ook gewoon te verwachten. Eens moest het gebeuren de
terugval in TEVEEL.
Was het woord kleurchaos van vroeger tijd, nu is het woord, TEVEEL. Matig het palet in
consumptiedrang, matig nu in kleuren. Gebruik wel vrolijke kleuren in harmonie en beperk
harde kleuren.
Kom in harmonie met jezelf en anderen, het innerlijke. Meer geluk met MINDER! Het kan.
De komende periode, wellicht de komende decenia’s zullen een ‘wederontdekking’ moeten
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Tot uw eigen ‘geluk’. Waardeer het ‘groen’! Of begrijp de kleurfavoriet van uw
medemens met zijn of haar ‘paars’. Als we dat waarderen met elkaar, is er
harmonie in het kleurenpalet. Vanzelf worden de betrekkingen onderling beter.
Immers ‘alle kleuren’ hebben dezelfde emotie-betekenissen voor iedereen.
Die kleuren geven warmte, koude, passie of haat. Er op een goede wijze er mee om te
gaan, geeft betering voor elk persoon. En ook voor onze maatschappij.

Expressie.
In favorieten.
Kleding en mode,
make-up,
lichaamshouding,
taalgebruik,
maatschappelijke omgang.

Stemming.
Zin in vrolijkheid, lachen, eten,
drinken, romantiek, gezondheid,
sex, muziek of rust en kalmte.

Sfeer en Gevoel.
Interieur, woonhuis,
meubelen en designs,
muren, deuren, tuinen.
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Expressie: www.artpietvandewatering.nl
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RUELK
Kleuren - kenmerken en wetenswaardigheden
Piet van de Watering - designer

BEKIJKEN

Kleuren ontmoeten en bekijken. Alle dagen weer.
Daarbij het onthouden van kleuren, herinneringen.
De warme en koude kleuren, verbonden aan culturen, passie, liefde maar ook verdriet.
De verleidelijke kleuren die de maatschappij beheert voor verkooptechnieken.
Die inwerken op uw gedrag, communiceren met elkaar.
Invloeden op de heersende modetrends, styling en de vormen.
In het boek ook een terugblik in de historie van de kleuren.
De kunststijlen onder de kleurenloep.
En de moderne tijd, is daar een standaard kleurenwaarde bij?
De kleuren bereiken de psyche van de mensen.
Maar u maakt de kleuren zelf!
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