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Introductie

Dit boek gaat over de kleur rood. Waarom noemen wij een kleur rood?
Om zo te zijn met specifieke kenmerken en de begrippen behorend 
bij de kleur rood? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven bij de 
meeste mensen. Het rood is gewoon rood. Maar dat is niet zo. Ik zal 
het analyseren voor u. Vanaf de eerste menselijke beschaving is er een 
voortzetting in haar evolutie. Vooral in de menselijke memes, de infor-
matiedragers in ons menselijk brein. De memes is een biologische gen 
in ons al vanaf onze oorsprong. 

Zo komen wij als oermens in een artificieel geheugensysteem terecht 
en ontdekken, lerend de communicatie met elkaar. 
Dit is een ontwikkelingsproces, evoluatie, leerproces, te zijn wie je bent 
en wat je wordt. Wie is die andere mens? 
Kunnen we samen meer betekenen?
En in cluster wordt het een beschaving.. Met een eigen taal en later het 
schrift erbij is de communicatie nog beter in staat kennis te vergaren 
en het goed in generaties door te geven. Ons menselijk brein gaat in 
actie en reactie tot oplossingen en bijbehorende vraagstukken 
reageren. 
Is de mens leergierig?



Het begin

De (kleine) wereld waarin de eerste mensen leefden was gewelddadig in 

natuurevoluties met vulkaan en vuurerupties, grote zeeën, geen dijkages 

en immense bebossing. Daarnaast een hemelaanschouwing die respect afdwingt 

bij hen al was het maar de maan die steeds veranderde in licht.

Het geeft stof tot nadenken, te overleven naast de al bestaande dieren. 

Het wordt ingedeeld in systemen van handelen. Dat worden dan elementen 

water, aarde vuur en lucht. Als een symbool van levensbehoud. 

Anders gezegd de basis van alle leven. Er kan in gespiegeld worden jezelf daarin 

te ontdekken. En de kleuren? Waren die al benoemd? Is niet bekend in de 

menspsyche. Wel doet men overeenkomsten bepalen wat is te vergelijken met 

vuur? Een tint? Warmte? Niet aankomen? Vuur verteerd maar laat ook 

nieuw leven toe.

Het is te spiegelen met hunzelf, hun eigen bloed dat ook die tint heeft, warm is 

en dood en leven geeft. De vrouwen met hun menstruatie die ook vruchtbaarheid 

geeft en zo een symbool wordt voor voorzetting van het leven. Het bloed, 

de kleur rood is een betekenis geworden voor leven, het zal met de verbreiding 

van de volkeren en haar culturen meereizen over de wereld en overal een 

dominante rol vervullen.

De kleur rood wordt een symboolteken en gaat voorgoed in de psyche van de 

mensheid. Er worden nog meer kenmerken aan toegevoegd, die natuurlijk op ons 

menselijk gedrag worden gereflecteerd. Het is de psychologische meme. 

Anders tegenwoordig gezegd: ‘het geeft te denken.’ Passie, sterkte, leiderschap 

etc. Er worden koppelingen gemaakt het rood te respecteren. Vanuit Centraal 

Afrika waaieren de volkeren uit naar Egypte, Griekenland en de Oriënt. Rood en de 

overige kleuren evolueren mee en vormen culturen met eigen riten. Ook respect 

was er voor de ‘eerste’ kleur zwart en wit. En donker en licht. Het rood (bloed) 

was daarbij altijd aanwezig. Deze drie kleuren, zwart, wit en rood waren de 

eerste primaire kleuren.

Het is in de psyche van de mens hoe met rood om te gaan, althans te benaderen 

om er dingen aan te koppelen. Het is voornamelijk actie en reactie die de 

ontwikkelingsniveaus scheppen op een psychologisch denken, er naar te handelen 
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en of te muteren. Dat is ten huidige dage nog steeds zo. Maatschappelijke 

veranderingen in de kleur rood zijn nog steeds actief. Wilt u een witte of rode 

koelkast in huis?

De rode kleur is een focus op het leven zelf. De mensen verbeelden zich ermee, 

stimuleert de kleur en maakt het na in wat voor voorwerp, onderwerp, kleding, 

make-up, interieur en zoveel meer. En dat was al in de oudheid zo. 

Men ontdekte de pigmenten op natuurlijke basis en het mineraal. Daar kon men 

ook het rood mee nabootsen en ook andere kleuren. 

Het is een vorm van communicatie het tekenen met de eenvoudige pigmenten. 

En was de eerste mens in centraal Afrika nu wit of donker? 

Beschildert hij of zij ook het lichaam of gezicht? Met de drie primaire kleuren, 

zwart, wit en rood? 

Was de eerste mens wit?

De mensen van toen en nu ook nog hebben een pigment in zich genaamd 

caroteen dat de huidtinten van de erfelijke bijbehorende gen beïnvloed. 

Op zonlichtreacties, (intensief) als eumelanine (bruining van de huid). Werden 

die eerste mensen zo donker en in erfelijkheid geëvolueerd? Wel is duidelijk 

dat met de verspreiding van de volkeren naar minder intens zonlicht dat 

voorkomt in noordelijker gebieden zoals Europa en het westen het caroteen 

pigment bij de mensen afneemt, het eumelanine ook. Minder bruining in 

generaties opvolgend en meer blanke, bleke huidvorming.

De Oude Grieken

Dat kennen we wel zou u zeggen, de Griekse cultuur en haar kunstgeschiedenis. 

Maar u kan zich vergissen. Van overlevering op aanname van waarnemen was 

men tot in de middeleeuwen toe er van overtuigd dat de grieken als het ware 

kleurenblind waren. Immers al hun tempels, beelden waren te zien als wit, 

kleurloos. En lang daarna is het nog steeds zo doorverteld en geschreven. 

Nu waren de grieken in de Oudheid echte filosofen en psychologen en zelfs als 

een wetenschap vastgelegd. Kleuren kenden ze wel degelijk maar dat was zo 

normaal dat er niet over werd geschreven. Zelf hun goden hadden geen kleuren, 

hooguit werd het rood toegevoegd. Tegenwoordige technologieën met 



geavanceerde apparatuur afgestemd op het kleurenspectrum hebben 

bewezen dat de microscopische restanten van pigmenten op de aangetroffen 

beeldhouwwerken, tempelinterieurs van Grieken en het Romeinse wel 

degelijk hun standbeelden, tempels en samenleving uitzonderlijk kleurig 

Beschilderden met vooral veel primaire kleuren, geel, blauw, groen en rood. 

Met heel kunstige vormen en motieven. 

We moeten dus de geschiedenis hierover bijstellen. Kijk dat is nu een psyche 

mutatie bij ons. We gingen er van uit dat de marmeren beelden werkelijk als 

wit bedoeld waren en zo zijn. We vinden dat zelfs mooi en kunst. 

De werkelijkheid is echter geheel anders, was zo kleurig dat we het zelfs 

kitch kunnen noemen. Een roze mannelijke figuur als marmeren beeld? 

Toch was het zo. We hebben nu twee beelden ervan in ons kleursysteem 

in ons.

Rood in de verschillende culturen

De rode kleur heeft altijd een dominantie opgeroepen. De mens is van 

nature jaloers en heeft een drang naar het verhevene. Waar is er voordeel te 

halen? Dat is de gedachte die met communicatie te maken heeft als er andere 

mensen in het spel zijn. Geen gelijkheid te bespeuren. Ik ga veroveren, 

beheersen, overheersen, claimen. De kleur rood is leven en dood, gevaar, 

gezag, afblijven van, regelgeving, wetten, status en functie. Een land een 

koning, heerser of veroveraar. Vlaggen en artefacten, geesten, goden en 

mythen. De kleur rood waart rond om te indoctrineren. In een vroege 

maatschappij, cultuur en dat in evolutie. Wij als mensen krijgen het rood 

opgedrongen, wordt aangepraat, het te verwerken in ons ‘voorkeursysteem 

van kleuren’ en krijgt daar een standvastelijke plaats ‘in’ ons bestaande leven. 

Rood! Het staat voor een teken, symbool en de meegeleverde betekenis. 

Iets wat is vastgelegd in norm en waarde. En dat gaat er nooit meer uit. 

Althans? Wanneer er een mutatie komt in uw leven waarbij het rood een 

andere betekenis gaat krijgen. Bijvoorbeeld als trauma, iets wat u heeft 

ervaren met heel veel bloed gezien. Of aan den lijve heeft ondervonden. 

Dan is het rood geschonden en in uw psyche verstoord.
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Rood positief of negatief

Niet voor iedereen ‘mooi’ of ‘goed’. Afschuw kan wel degelijk maar het is dan 

wel te verklaren en door de persoon uit te leggen waarom. Het meme kan 

verstoord zijn omdat er niet goed is ‘doorverteld’ over rood. Gebeurtenissen 

met een negatieve relatie met rood. Religieovertuigingen en of andere kleuren 

die de voorkeuren ‘verkondigen’. Zelfs groen kan een voorkeur hebben, vooral 

bij hen die het milieu en de natuur vereren. Watersporters die het blauw 

adoreren en zo zijn er meer voorbeelden. Op zich niet mis mee. Dit kan ook 

een plaats veroveren, maar op een redeneerbare plaatsbare situatie of 

handeling. Maar de gemiddelde mens heeft in het ‘gevoel’ iets met de kleur 

rood. En een maatschappij reageert altijd op het gemiddelde, vandaar dat 

de kleur rood in de maatschappij dominant is.

Literatuurpresentaties

In sommige literatuurpresentaties wordt vermeld dat er geen goed bewijs 

is dat kleuren geen effect hebben op bereikbaar succes. Maar dat er wel 

mogelijke relaties zijn voor wel een succes. Dat is een discussie van wel of 

niet, omdat er eigenlijk te weinig onderzoek is gedaan naar dit issue. Sommige 

wetenschappers zeggen dat in deze studies manipulaties mogelijk zijn in de 

kleurtesten op de mensen. Invloeden als verkeerde achtergrondkleuren op de 

wanden. De kleuren van de lichten en de verschillende werkomgevingen. 

Ook komt daarbij de tijdsperiodes van de kleurtesten zijn niet betrouwbaar. 

Het nog meer toevoegen van kleurtesten en de ‘onafhankelijkheid’ van de 

onderzoeker is in het geding. Zo zijn er lichtvariaties, helderheid en de 

lichamelijke conditie van de kandidaat niet als een standaardnorm vast te 

leggen. Dus geheel onbetrouwbaar.

Wel kan men constateren en analyseren dat kleuren, en niet specifiek rood, 

verschillende opvattingen tonen in verschillende contexten en op deze 

manier ook verschillende waarden opleveren in gevoel, gedachten en gedrag 

in verschillende situaties.



De invloeden van de kleur rood

Vooral gevaar is het symbool en verklaring voor rood. Dat begint al bij 

kinderen die al lerende de kleur rood ontvangen van de maatschappij als 

‘pas op’ of ‘negatief’, ‘verboden’ en let op of ‘fout’. Een gemaakt taalfoutje 

wordt al met rood onderstreept. Maar er is een positieve reactie hierop 

door het rood te ervaren en ervan te leren het niet meer fout te doen, het 

gevaar te respecteren en het rood sterk op te slaan. Het is een normale reactie 

van ons mensen, zelfprotectie en beheer.

Zo is er ook emotie te bekennen op rood in verschillende situaties. Veelal ook 

door omgevingskenmerken, stemming, romantiek, erotiek, donkerrood, 

zonsondergang etc. Maar ook kan rood stimuleren tot initiatieven te nemen 

niet meer te falen en het beter te doen. Echter dat is een illusie in ons hoofd. 

Studies hebben waargenomen dat er naast die ‘goede wil’ bij gebruik of 

het zien van rood, om goed te presteren er ook een nadelig effect bestaat bij 

het zien van rood. We presteren namelijk slechter op ‘cognitieve taken’ 

(kennis op te nemen en verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, 

taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie.) en hebben zelfs de 

neiging deze cognitieve zaken te vermijden.

Het rood krijgt een betekenis

Alchemisten zijn er al 500 jaar voor de jaartelling mee bezig het te maken als 

iconografie. Het uitbeelden van het rood met een symbolische betekenis en dit 

te doorgronden. Er een verklaring aan mee te geven. Vaak worden hier dieren 

mee gesymboliseerd met verschillende kleuren. Alchemisten associeerden 

De rode pelikaan
Het rode bloed (Rubedo) prikt hij uit zijn eigen borst en voedt daarmee zijn jongen. In dit gebeuren 

doelt dit op een offer in contact te treden met het innerlijke zelf. Eigen zielekracht geeft de voeding 

van spiritualiteit in het jonge leven. Men ondergaat een pijnlijke transformatie met ontluiking van 

het zeldinnerlijke dat uitstroomt. het is een voorstelling symbool van onzelfzuchtig streven naar 

loutering, zuivering. (Het vertoont overeenkomsten met de offerdood van Christus bloed.)

Echter dat gebeuren is veel later plaatsgevonden.
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de kleuren met dieren, maar het was ook een middel om de kleuren voor le-

ken te verbergen. Ik bedoel dat er al een vroege vorm van metafoor in kwam. 

Zo is de kleur rood verbonden aan een pelikaan die zijn jong voedt met zijn 

eigen bloed. En ook een haan bijvoorbeeld. Een feniks die herboren oprijst uit 

het rode vuur. Vaak gebruiken de alchemisten vogels. Waarom? Vogels zijn 

uiterst mobiel in de lucht en zijn de bemiddelaars tussen het aardse en het 

hemelse. Vogels symboliseren het streven van de menselijke ziel om hogere 

spiritualiteit te bereiken, om als het is bereikt in het hemelse, terug te keren 

met een verrijking van de geest in het aardse leven.

Pigmenten

Een pigment is een stof die een kleur reflecteert. Pigmenten komen voor als 

natuurlijke stof of kunstmatige materie. Organische pigmenten komen 

Voornameijk voor in dieren en planten. Anorganische pigmenten worden in 

mineralen gevonden. De kleurwerking die pigmenten geven is de absorptie 

van bepaalde golflengtes van het zichtbare licht. 

Een pigment dat alle golflengten absorbeert heeft een zwarte kleur. 

Een pigment dat alle golflengten reflecteert is wit. Het pigment vertoont dus 

de kleur van het licht dat er op reflecteert. Wat wij waarnemen als rood is 

de lichtgolflengte en het rood van het pigment zelf. Dat geldt voor alle 

kleurpigmenten en de afhankelijke licht golflengte. Ik beperk mij 

hier alleen tot de rode kleur(en). Kleuren ja, want er zijn veel pigmenten 

die in het rode gebied ‘inlopen’ en ‘uitlopen.’ Dit is in het lichtspectrum 

waar te nemen. Ik zal eerst het kleurenspectrum behandelen, daarna de 

soorten pigmenten van rood.

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 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 cyaan worden 

vermengd en zogenaamd opgeteld, dan spreken we van een subtractieve 

kleurmenging. De samenvalling wordt dan in theorie zwart. In werkelijkheid 

een ‘bijna zwart’.
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Golflengte meters
1x 10 -15  

1x 10 -14  
Gammastralen

1x 10 -13  
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1x 10 -11  
Röntgenstralen
1x 10 -10  

1x 10 -9  

1x 10 -8  
Ultraviolet licht
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Zichtbaar licht  

  

1x 10 -5  
Infrarood licht

1x 10 -4  
Radar

1x 10 -3  

1 x 10 -2  
FM
1x 10 -1  
TV

1  

1x 10  -2  

10 2  
Korte golf

10 3  

10 4  
AM

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.

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



Pigmenten voor rood

Er worden voor dezelfde kleuren ook verschillende benamingen gebruikt.

Het kan voorkomen dat een pigment in deze lijst nog eens apart wordt 

weergegeven. Sommige pigmenten lijken niet veel op rood maar vallen toch in 

de categorie van rood.

De achtergrondbalk met verloop wit naar zwart geeft de diepte  van een kleur weer.
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Alizarine - Garancine - Turks rood - Meekrap

Bolusrood - Armeense aarde

Brazilin
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Cadmium rood

Drakenbloed

Engels rood - Hullrood

Ercolana rood
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Frans lakrood

Hematiet rood

IJzermenie rood

Karmijnrood - Karmozijn - Cochenille - Scharlaken - Kermes - Crimson
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Koper rood - Copros - Couperose - Copa - Rosa - Copperas

Kraplak - Meekrap - Alizarine - Garancine - Turks rood - Rubia

Lakrood

Loodmenie rood
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Luykse oker rood

Oxyderood

Pannenrood

Permanent rood
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Perziaans rood - Indisch rood

Pozzuoli rood

Rode oker rfles

Sardinese rode aarde
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Siena gebrand rood

Signaal rood

Spaans rood - Rode Dodekop - Caputmortum - IJzermenie - Ossenbloed

Sumak - Smak
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Venetiaans rood

Vermiljoen rood - Cinnaber

Kwikvermiljoen synthetisch

De voorgaande kleurpigmenten worden gebruikt voor textielverven, aardewerk,

schilderkunst, verduurzaming van verven voor cement en houtwerk, drukinkt,

metaalverf en roestwerend. Zijn van natuurlijke plantaardige pigmenten of van 

mineralen maar ook synthetisch vervaardigd.
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E 120 - Cochenille rood natuurlijk pigment

E 121 - Citrusrood2 -Carcinogeen - Streng verboden in de EU

E 122 - Karmozijnrood

E 123 - Amaranth rood

E 124 - Cochenille rood A - synthetisch

E 127 - Erythrosine rood

Pigmenten voor rood in de voedingsindustrie

De kleurstoffen met de E nummers. Een kleurlijst van E nummers die loopt 

van E100 tot E182. Vele rode kleurstoffen zijn dubieus en staan bekend als niet 

gezond. Kan ADHD veroorzaken en alergieën. Slechts enkele rode kleurstoffen 

zijn oké. Twee ervan zijn geheel verboden voor gebruik in Europa en de VS. 
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E 128 - Rood 2G - Geheel verboden in de EU en VS

E 129 - Allura rood - toegestaan oké

E 160c - Paprika extract rood - toegestaan oké

E 160d - Lycopeen rood

E 162 - Bietenrood - toegestaan oké

E 172 - IJzeroxiden rood - toegestaan oké

E 180 - Rubis rood
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Namen voor de kleur rood

De namen voor de kleur rood loopt over de hele wereld. In haar eigen 

volkerentaal of in het latijn. Vertalingen lopen door elkaar heen en betekenen 

hetzelfde rood. Varianten komen ook voor die met rood te maken hebben. 

En daar weer afgeleide namen van die uitgroeien tot spreekwoorden en 

synoniemen. Daarnaast de symboliekwoorden die uitgesproken worden en de 

kleur rood als teken weergeven. Bijvoorbeeld vuur, we denken aan rood. 

De lijst van woorden kan geheel door elkaar lopen zonder rubrieken.

Rojo - Rouge - Rosso - Vermelho - Rdeca - Red - Roth - Pink - Maroon - 

Borgondisch - Scarlet - Crimson - Vermiljoen - Hematiet - IJzeroxide - 

Rode oker - Madder - Kermes - Cochenille - Bloed - Kardinaalrood - Vuur -

Cinnebar - Rode lak - Socialisme - Revolutie - Alizarine - Cadmium - Mars - 

Passie - Chinese revolutie - Communisme - Sunset - Sunrise - Herfst -

Rood haar - Lipstick - Warmte - Seksualiteit - Boosheid - Gevaar - Liefde -

Plezier - Vrolijkheid - Geluk - Rëad - Rauthaz - Root - Rudhira - Coloratus -

Colorado - Krasniy - Krassiviy - Prekrasniy - Gules - Coccus - Henna - Rubia 

Chinese lak - Persians red - Koperrood - Karmijn - Brazilin - Liberty -

Turks rood - Extase - Naphtol - Lithol - Allura Red AC - Ruby laser - Helium neon 

laser - Red laserpen - Rode reuzensterren - Rode dwerg - Rode bessen - 

Rode appels - Kersen - Aardbeien - Pruimen - Tulpen - Tomaten - Rode vos - 

Eekhoorns - Rood hert - Roodborstje - Bont - Moed - Martelaars - Oorlog - 

Hart - Roos - Valentijnsdag - Rode loper - Opera - Kerstmis - Santa Claus - 

St. Nicolaas - Rode vlag - Rode kaart - Code Rood - Stoplicht - 

Verkeersborden - Marker - Erotiek - Rosse buurt - Zonde - Duivel - Satan - 

Rode draak - Hekserij - Rood zegel - Prostitutie - Moord - Nieuwjaar - 

Rode boekje - Bruidsjurk - Godinnen - Dood - Vlaggen - Pinksteren - Nirvana - 

Boedhisme - Uniformen.

De rode kleur in de loop der tijd

Alle kleuren van het spectrum hebben een betekenis in invloed op onze waar-

neming. Het kan ons in stemming raken met hardheid van kleuren of de zachte 

lichtvallen die met dezelfde kleuren ons weer anders stemmen. 

Al in de oudheid bij de Egyptenaren en de Grieken werden de kleuren 
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aangewend alseen licht/kleur therapie voor hen die leden aan depressie 

of voor verzorging van hun heilzaamheid. Men beschikte over speciaal in 

kleur geverfde kamers. Tegenwoordig zien we dat deze therapie ook nog 

toegepast wordt bij mensen met Seasonal Affective Disorder (SAD) die in de 

wintermaanden kleuren- of wit licht ontvangen van speciale lampen die in 

het gebied van het spectrum de golflengte uitstralen.

Onderscheid in de kleuren is er altijd geweest. De ene kleur wat meer 

gewaardeerd dan de andere kleur. Dat komt deels door een gebrek van 

kleuren aan totale totaliteit. Van de ene kleur was er veel op de markt en de 

andere kleur (rood) was er weinig op de wereldmarkt. Gewoon een vraag 

en aanbod segment. Productie van pigmentkleurstoffen en de 

kledingstukken was in sommige gevallen erg kostbaar. Dat waren natuurlijk 

ook de ‘mooiste’ kleuren rood en paars. En het gevolg was dan ook dat 

deze kleuren waren voorbestemd op adel, koningschap, bestuur, en de 

religiesegmenten. Het ‘hoge’ ambt toont zo met het rood het onderscheid 

met status en praal.

Deze kleur rood heeft eeuwenlang het symbool, het teken en de verklaring 

voor de elite, gezag en leidersrollen. Naast het rood staat ook violet en 

purper voor hoge rangorde. Het rood symbool kent ook in de rest van de 

maatschappijen betekenis als te zijn vuur en het herleven. 

Een herstel, een wedergeboorte, levenervaring, energie. Iemand die niet van 

de kleur rood houdt zal lichaamelijk of geestelijk zwak zijn. Rood is ook bij 

kinderen geliefd omdat het in het begin van hun leven energie straalt en ook 

moed geeft. En ook bij de kinderen een onschuldige liefde geeft. Onschuld 

was in de oudheid bij de Grieken een maagdelijkheid met vlammend rood. 

Een jonge ziel die het rood zonder een bijtint weergaf, zonder kwaad. 

Dat zet zich voort in religies die het rood aanwenden tot een geestelijk reine 

overgave, een opwekking van geestelijk vuur. Bij het katholieken de 

(Heilige Geest). En dit vuur is nog steeds aanwezig in de religies met branden-

de kaarsen en wakevuur. Men bedoeld met dit vuur de gelovigen (zielen) te 

vertegenwoordigen.

Rood is ook de kleur van het bloed, van strijden. Maar kan ook NIET heilig zijn. 

Als betekenis opstandig, oorlogzuchtig en agressief. Deze kleur rood is meestal 
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Puur rood positief

Puur rood negatief

Rood met toevoeging blauw, rustiger in de psyche

‘vervuild’. Is niet een kleur van helder rood maar zal altijd een spoor van 

zwart (aarde) meedragen. Of heeft naast haar rood teken een ander nabij 

teken dat beslist zwart is. Dat symbool in combinatie met de betekenis van 

negatief is een verwerking in onze psyche in veroordeling van deze kleur rood. 

We tonen als reacties: nervositeit, spanningen. 

Het is te bestrijden deze kleur door een nuance van blauw toe te voegen. 

Blauwe tinten geven immers rust. De rode kleur gaat naar het violet toe, 

het negatieve wordt veel minder.

Is rood dan heilzaam?

Het is wel zeker dat een rode kleur energie stimuleert. En therapeuten 

zweren erbij dat het helpt bij kinderziektes, reuma, haaruitval, bloedarmoede 

en koude. Maar bijvoorbeeld niet bij astma of zenuwaandoeningen. Tja, het 

zijn therapeuten die het helpen beweren, maar ze kijken ook naar informatie 
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die uit de natuur komt met homeopathie invloeden. Het natuurlijke zichtbare 

spectrum geeft het rood door in een lange lichtgolf, 600-700 nm en het 

verrode licht 700-800 nm. Dit is liefst respectievelijk 27 en 26% van het 

zichtbare licht. In de plantenwereld een belangrijke factor voor groei en leven. 

Het rood heeft ongetwijfeld een invloed op ons mensen, een rustige aanname. 

En zeker als de kleur  naar lila gaat.

De verschillen in de culturen over rood

Die waren er vroeger en ook nu nog steeds. Het is globaal te rubriceren in  elf 

culturen.

1. Angelsaksische culturen
 Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, grote delen van Europa.

 Rood is de kleur voor kracht, stoplichten, stopborden,  protesten en   

 manifestaties.

2. Engelse cultuur
 Rood is de kleur van prostitutie.

3. Christelijke cultuur
 Rood is de kleur van het martelaarschap, het bloed, lijden, liefde en

 lust.

4. Oosterse culturen
 Rood wordt geassocieerd met geluk en vreugde. Trouwen, het is de   

 kleur van de bruid. Rood is de kleur van bloed het teken van leven en 

 vitaliteit.

5. Chinese cultuur
 Rood is de kleur die gedragen wordt bij bruid en bruidegom als een 

 teken van vertrouwen en een lange veerkrachtige relatie. 

 Rood is de kleur van geluk, feest en appel.

6. Indiase cultuur
 Rood wordt gedragen tijdens trouwerijen, plezier en zuiverheid.



7. Russische cultuur
 In Rusland worden de woorden ‘rood’ en ‘mooi’ hetzelfde vertaald. 

 De tekens in het wapen staan symbool voor verschillende 

 aspecten uit de communistische staat. De kleur rood staat centraal

 in wapen en vlag van de Sovjet Unie. Rood had een speciale 

 betekenis voor de Russische Revolutie: het was namelijk de kleur 

 van wederopstanding van Jezus Christus. Door rood te kiezen als 

 nationale kleur, werd de wedergeboorte van Rusland als een 

 communistische staat aangeduid. Na de burgeroorlog werd rood ook

 het symbool van iedereen die het leven had gelaten in de strijd voor

 het communisme.

8. Hebreeuwse cultuur
 Rood is een heilige kleur, maar ook de kleur van een zonde.

9. Zuid-Afrikaanse cultuur
 Rood is de kleur van rouw.

10. Australische Aboriginals cultuur
 Rood is de kleur van de wereld.

11. Hindoeïstische cultuur
 Rood is de kleur voor sensualiteit en reinheid. Het is een belangrijke

 kleur bij bruiloft of geboorte. Rood wordt bij getrouwde vrouwen 

 gebruikt op de scheiding van het haar en als kleur van de sari. 

 De goden met rode kleding zijn krachtig, beschermend en in staat het

 kwade te vernietigen.

De kleur rood blijft overheersen

Het Romeinse Rijk en het Byzantijnse Rijk die het rood in hun vlaggen

voerden als landveroveraar kwamen toch uiteindelijk ten val met het loslaten 

van het veroverd land Europa. Europa met Karel de Grote nam de kleur over en 

schilderde zijn hele kasteel rood. Een symbool van verheven macht. Droeg bij 

zijn kroning rode schoenen. Het ritueel kreeg volging in de Katholieke Kerk die 

ook het rood als autoriteit koos. Een status symbool en ook van rijkdom. 
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Een helder rode kleur. De bevolking moest het maar doen met rubia, 

donkerbruinig rood of in grauw blauw. Wat al gauw verbleekte tot een grijs. 

Zo is de kleur rood altijd dominant geweest gedurende de volgende eeuwen 

en een symbool van macht, opperste gezag. Maar de maatschappij krijgt 

ook andere tekens en symbolen te verwerken, maatschappelijk verkeer, 

belastingen, onderdrukking en indringende geloofskwesties. Er komen 

oorlogen, opstanden over geheel Europa waarbij voornamelijk de religie de 

oorzaak is. Kerkelijke leiders verzetten zich tegen de anders denkenden en 

zijn zeer gerelateerd te blijven bezitten wat ze hebben en te delen met de 

adelijke standen. 

Het zal leiden tot revolutie, het socialisme krijgt een standpunt en neemt 

natuurlijk de rode kleur direct over van de notabelen. Het rood wordt de kleur 

van revolutieoverwinning, bloed en guillotine. Deze guillotines waren gemaakt 

van rood hout en ook nog eens rood geverfd. Er werden mutsen gedragen van 

rode stof een verklarend teken van verworven vrijheid. 

Een spiegeling van de slaven van het Romeinse Rijk, die ook rode mutsen 

moesten dragen, een teken van onderwerping. De Franse vrouwen met de 

rode muts op, dansten om de guillotine bij een executie. Daarbij werd ook 

een standbeeld opgesteld van een vrouw rood gekleurd, midden op het 

executieplein nabij de guillotine. Met de naam erbij, Liberté.

Franse Marianne’s met de rode muts, symbool van vrijheid
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Naphtol rood

Lithol rood

Lithol rood verkleurd, niet lichtecht

Zo leeft de kleur rood voort in naties, kunstenaars en politieke groeperingen en 

haar revoluties in de twintigste eeuw. De rode natuurlijke pigmenten krijgen 

nu ook synthetische pigmenten erbij. Namelijk cadmium rood , vervanger 

voor vermiljoen en mars rood dat vervanger wordt voor rode oker. Kunstenaars 

als Henri Matisse en Renoir gaan de rode synthetische pigmenten gebruiken 

in hun werken maar merken al snel op dat de kleuren een andere emotionele 

invloed hebben op hunzelf alsook op de beschouwers van de schilderijen. 

Is het emotioneel? Mark Rothko een Amerikaans kunstenaar, schilder gaat ook 

in rood schilderen, met een simpel rood tot donkerrood gaat hij op het 

emotieschilderen over. Hij verklaart het als menselijke emotie, tragedie, 

extase, ondergang etc. Hij werkt ook met de synthetische pigmenten rood, 

is er ook niet tevreden over en werkt meer met twee nieuwe organische rode 

kleuren, Naphtol en Lithol. Lithol was echter niet lichtecht en verkleurde naar 

licht blauw. 
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Andere kunstenaars gebruiken ook rode ‘lakken’, onder andere red lake, 

crimson lake en karmijnlak die transparant is en zeer geschikt is voor glaceren. 

Een dunne transparante laag rood over donkere kleuren aanbrengen om een 

diepere kleur te bereiken. Titiaan (Venetië) was een meester in het glaceren 

met vermiljoen. Laag over laag werd een luminantie bereikt die weer geheel 

een zachtheid bracht. Rode lak is van een organisch pigment gemaakt met een 

mix van planten en insecten samen met krijt. De insecten zijn Laccifer lacca uit 

India.

Karmijnlak wordt gemaakt van het bloed van 3 soorten cochinilleschildluizen, 

afkomstig van centraal Zuid-Amerika. De Kermesschildluis kermes vermilio die 

voorkomen op eikenbomen in de Middellandse zeegebieden. En de Poolse 

cochenilleschildluis. Deze schildluizen worden gekweekt op cactusbloemen.

Andere rode lakken komen van de meekrap plant en de brazielhout bomen.

Het cochenille rood heeft een krachtige felrode kleur en was geliefd bij de ho-

gere autoriteit zoals vorsten en de kerkelijke leiders. Om hun textiel 

gewaden te laten kleuren met de rode kleur. Alleen voor hen voorbehouden.

Maar het organisch pigment had ook een nadeel, het is niet lichtecht. 

Het verbleekt soms heel snel. Kunstenaars gebruikten het daarom niet veel. 

Maar toch is het nog in onze maatschappij in gebruik als een kleurstof voor 

rouge, lipstick, limonade, vlees, roze suikermuisjes etc. Maar veel fabrikanten 

gaan nu over tot een kunstmatige rode kleuring van producten met de 

kleurstof E124.

De kleur rood in psyche

Dat is het waarnemen van kleuren algemeen, alle kleuren. En onze psyche 

‘filtert’ de voornaamste kleuren eruit. Dat is een gevoelskwestie van aanname 

E 124 - Cochenille rood A - synthetisch



van het waargenomen beeld in die zin van ‘mooi’ of ‘lelijk’, gevoel en stem-

ming in overeenstemming met je eigenwaarde en ook de situatie waarin men 

zich stelt. Zo complex kan toch niet zijn? Toch wel, al gaat het in een reflex 

heel snel. Het is een oordeel dat past bij je innerlijk het zien in rangorde. Een 

landschap zien met veel groen bijvoorbeeld roept een rust op. Een lichtblauwe 

lucht een vrolijkheid. Een bos met rode herfstbladeren een romantiek van vol-

heid, maar als de bomen kaal staan weer een somberheid of grilligheid op.

Dit alles is de betekenis van het waargenomen beeld.

Verbonden zijn het symbool, teken, en betekenis. Het is de kern voor alle 

psyche in ons. Ook ten heden dage toegepast op ons bestaan. En voor alle 

denken, zien, beslissingen en gedrag. Ik zal de kleur rood er speciaal uitlich-

ten, want deze is een dominante kleur in onze psyche. Veelal wordt het rood 

omgekeerd gebruikt in uitleg van rood. Ik bedoel het rood staat voor 1 een 

symbool. 2 een teken. Maar dat wordt vaak overgeslagen en gaat men direct 

naar 3 de betekenis van rood (al heeft dat natuurlijk met symbool en teken te 

maken).

Betekenis rood: in psyche

• Strijdbaar en veroverd, de ik energie, de drang.

• Emotioneel, levenskracht, maar ook de dood, het kunnen.

• Passie en verlangend, vernieuwing, ontdekken.

• Energie, activiteit, leiderschap tonen, ontwikkeling.

• Ego, erkenning te zijn, scherptezin, tonen en verspreiden.

Betekenis rood: in symboliek

• Herfst in november, slachtmaand, de doodsstrijd van de natuur. 

 Heeft invloed op onze psyche van beslotenheid en donkerheid.

• Uithoudingsvermogen, geestdrift, liefde en moedig.

• Grondig en loyaal, seksualiteit.

• Jaloezie, haat en wraking.

• Depressief, agressie, gevaarlijk, verbod.

Het rood is dus in ons aanwezig als een teken, symbool en heeft verschil-

lende betekenissen. (net zoals andere kleuren dat hebben). Maar de rode kleur 

heeft een primaire dominante functie over alle andere kleuren heen. Het komt 
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natuurlijk ook voort uit onze overlevering van mensdom. Het is ons aangeleerd 

en aangepraat het rood te onderscheiden op taken in ons bestaan. 

Het rood herkennen gaat als vanzelf. Waar maak je je druk over? Weet je niets 

erover? Goed je houdt meer van groen? Prima, niets mis mee maar bedenk wel 

dat als alles groen zou zijn jij en alle andere mensen en dieren GEEN emoties 

kunnen tonen en ik zelfs kan beweren dat er geheel GEEN kleur in de wereld 

bestaat. Want dan is er geen kleur (benaming groen) waar te nemen.

De kleur rood is geheel natuurlijk. Naast het groen en blauw de primaire 

hoofdkleur toch de dominanste van deze drie. Daarom al vanaf de eerste 

mensheid het meest gebruikt. Het meest ‘aangeleerd’ in omgang, waarde 

en de invloeden die het heeft op onze psyche. Die psyche van ons is zodanig 

‘overwonnen’ met de kleur rood dat het geïntroctineerd is. Vanuit een ver 

verleden dat bij sjamanen, zieners en profeten begon. Het vuur (hun) was 

heilig rood. Werd onderwerping, leven en dood. Een religie (goden en 

godinnen) werd er aan gebonden en verspreide over de hele globe. Het goede 

en het kwade werd geboren. En rood kreeg het symbool mee, als een teken 

en de daarmee verbonden betekenis. Het kreeg iets magisch mee bijvoorbeeld 

als signaalteken, er daadwerkelijk iets mee te betekenen, te offeren van het 

bloed zowel menselijk als dierlijk bloed. Het leven en de dood.

Beschavingen gingen er mee om als een ‘eigen’ kenmerk. Gaven in 

tegenstelling van andere beschavingen er een andere betekenis aan. 

In de rituelen, misschien verkeerd overlevert uit andere delen van de wereld, 

mutaties van gebruik en ook op levensinzichten. Psyche bewustzijn is te 

veranderen, wij zijn nu eenmaal in communicatie beïnvloedbaar. Dat is nog 

steeds zo hedendaags, in modekleuren, trends, reclames, therapeutische 

aspecten in kleurtherapie, cosmetica en woninginrichtingen. Ook de natuur-

kleuren om ons heen zijn in ons bewustzijn opgeslagen en vormen met de 

rode kleur een tegenstelling tot een rustperiode in lichaam en geest. 

Een dynamiek die in de Indiaanse filosofie bekend is als Rajas of Rajoguna. 

Een guna over de kleur rood, een overdenking van de dynamische eigenschap 

van het rood in de natuur en het innerlijke van ons. Men noemt het in het 

Nederlands Rajasisch. Een passie van energie, intensheid bijna onbeheersbaar.

Men noemt een teveel aan Rajas ook wel vurig, passioneel, opgewonden, 

actioneel en veranderlijkheid. De guna wordt ook toegepast in yoga.



De kleur rood krijgt een mystieke betekenis

Verbonden het rood met het mystieke, het geheim van onze ziel met een god 

te verenigen. Dan gaan we richting de god van wedergeboorte, Shi of Shiva.

Zwart is de aarde dat door het vuur, de kleur rood tot herleven komt. Ook de 

rode kleur staat mystiek voor herstel. Het heeft te maken met de levens-

ervaring van de persoon, ons dus. De kleurnuances van rood zijn er ook en 

worden verklaard als de diverse levensfase, typeringen van doorlopen leven. 

Dat verklaart of iemand rood prettig vindt of schuwt. De felheid van rood is dan 

ook een betekenis voor ons als een begin van leven, vooral verbonden 

aan kinderen en de jonge ziel die nog maagdelijk is zonder een tint van 

afschuw. Zonder enig kwaad. Naarmate de beschavingen vorderen komen ook 

de religies met hun rood naar voren. Het is dan ook de kleur van het bloed 

(Heilig Bloed) dat de ziel, het vuur verbeeld en betekenis geeft. Het is voor de 

religies een Geest symbool dat brandt. 

Naarmate men ouder wordt komt men met de opvatting dat deze ziel purper 

kleurt. Alomvattend in de elementen om ons heen. En daarbij, wordt de ziel 

met het vuur van Vishnou aangestoken dan wordt het purper nog feller dan de 

zon. (De goden drieeenheid van Hindu zijn Brama, Vishnu en Shiva) We zien 

later dat het geheel is overgenomen gemuteerd door de Christelijke Kerk.

Natuurlijk staat daar weer iets tegenover. Wij mensen zijn nu eenmaal van 

alles twee. En daar hoort tegenover het mystieke hemelse een wereldse 
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Rood en de nuances

Rood naar purper
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betekenis  te staan over de kleur rood. Want het bloed dat bij het mystieke 

voor leven staat en rood is betekent ook strijd, onheilige moord, leven nemen, 

opstand tegen al het goede hemelse. Men neemt een vergelijking met wij 

mensen zijn hier op aarde (zwart) en onze zielevuur is rood, is een vermen-

ging daarmee en zijn wij niet meer rein en agressief. Deze kleur rood is een 

vermenging of gezegd een vervuiling maakt onrustig en nerveus. Om dit te 

verbeteren wordt er blauw toegevoegd zodat het rood minder ‘vervuild’ lijkt.

Er zijn zo veel kleuren rood benoemd

Wat te denken van een kleur rood een naam geven? Je kan er zelf wel een 

bedenken. Maar is het wel rood? Dat denk je misschien maar. Veel kleur 

valt in het codesegment rood. Maar vele rode kleuren zijn geïndexeerd en 

hebben zelfs een eigen letter en getallencode. Nu in het computertijdperk 

uitgedrukt in kleurcode hexadecimaal HTML, RGB en CYMK vermengingen met 

percentages. Ook een kleurproducent met eigen index is het Pantone systeem. 

En er zijn ook nog andere systemen die de kleuren rangschikken. Daarnaast 

heeft de verfindustrie haar RAL code. Verschil is wel dat van belang is de 

kleuren in additieve of subtractieve methode worden gebruikt. Dit zijn dus 

de mengingen en dan ook nog in percentages, intensiteiten, van de primaire 

hoofdkleuren bij gebruik van een computerscherm met rood - groen - blauw. 

Elke kleur in RGB heeft een meetwaarde van 0 - 255. Zo kunnen we op het 

computerscherm met deze drie kleuren (ook een TV screen) 16.777.216 

kleuren maken. Meer als 16 miljoen!

255 staat voor de pure kleur, rood, groen en blauw. Let op: RGB wordt dus 

‘Vervuild’, onrein met zwart

Herstellend rood



afgebeeld op een monitorscherm in het additieve systeem, een lichtbron. 

De kleuren komen helder over. Bij een printuitdraai zal deze RGB kleur er 

anders uitzien. Een printer werkt met inkt, geen lichtbron en zal de kleuren 

RGB subtractief optellen en vermengen. In een drukkerij werkt men met 

drukinkten, ook een subtractief systeem. Men gebruikt hier primaire kleuren 

cyaan - magenta - geel en zwart. Een drukprocede met vier kleuren om een full 

color foto te drukken. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van enkel de 

soort kleurinkt apart. Ik kom hier nader op terug. Verwant is het Pantone 

kleurensysteem. Zeer uitgebreid kleurenaanbod met eigen nummers die de 

inkten/verven samenstellen vanuit de pigmentenmix. Dus een 100% pure 

kleur beschikbaar op een nummer in kleurvariaties. Daarnaast geeft het 

Pantonesysteem een benadering de kleur te bereiken in de CYMK modus met 

de percentages die gebruikt kunnen worden zo de betreffende kleur te 

bereiken. Gaat niet helemaal correct. Invloeden op kleurbereiken zijn de 

gebruikte soort papier en diverse technieken van drukken.

Ik zal het stuk voor stuk behandelen en dan ook nog alleen voor de rode 

kleuren. Ik begin met namen in code hexadecimaal HTML en RGB.

Bloedrood- Hex: #9E110E - RGB: 158-17-14  Bloed, warm, temperamentvol, intiem, afscheid

Morgenrood - Hex: #C71813 - RGB: 199-24-19  De kleur betekent het rood bij zonsopkomst
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Hanenkamrood - Hex: #CF1111 - RGB: 207-17-17  Hanenkam van een hoen. Symboolkleur vuur

Lakrood - Hex: #D40229 - RGB: 212-2-41  Lakzegel gebruik op brieven van de adel 

Het pigment van de kleur komt van het insect Coccus lacca

Ferrari rood - Hex: #E50C00 - RGB: 229-12-0  Automerk Ferrari, kracht, macht, passie, energie

Felrood - Hex: #EA0001 - RGB: 234-0-1  Symboolkleur voor agressie

Coca-Cola rood - Hex: #F20114 - RGB: 242-1-20  Symboolkleur voor energie en vrolijk
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Helderrood - Hex: #FD011A - RGB: 253-1-26  Symboolkleur actief, energie, moed, materialisme

Kardinaalrood, Scharlakenrood - Hex: #FF2400 - RGB: 255-36-0  Gewaden van kardinalen 

katholieke kerk. Warmte, zinnelijkheid, ongeremdheid

Terracotta rood - Hex: #FF4500 - RGB: 255-69-0  Symbool voor het meditairrane leven

Cadmiumrood - Hex: #C5513A - RGB: 197-81-58  Vervanger voor de kleur vermiljoen

Indisch rood - Hex: #CD5C5C - RGB: 205-92-92  India en de kleur van inheemse Amerikanen
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Vermiljoen - Hex: #E34234 - RGB: 227-66-52  Kleur van het leven en eeuwigheid

Lakrood - Hex: #D40229 - RGB: 212-2-41 Lakzegel gebruik op brieven van de adel 

Het pigment van de kleur komt van het insect Coccus lacca

Flamingo rood - Hex: #F3957C - RGB: 243-149-124  Kleur van gemeenschappelijk gevoel

Kraplakrood, Alizarine - Hex: #E32636 - RGB: 227-38-54  Kleur van de naastenliefde

Geraniumrood - Hex: #D92733 - RGB: 217-39-51  Symboolkleur voor vriendschap
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Vaalrood - Hex: #E63244 - RGB: 230-50-68  Symboliek verzachtend voor rode  kleuren

Amarant - Hex: #E52B50 - RGB: 229-43-80  Symboolkleur voor schoonheid

Cerise - Hex: #DE3163 - RGB: 222-49-99  Symboliek vrouwelijk, sensueel, sexy en vrolijk

Donkerroze - Hex: #E75480 - RGB: 231-84-128  Symboliek waardering en dankbaarheid

Diep Karmijnrood - Hex: #A9203E - RGB: 169-32-62  Pigment van de vrouwelijke cochenilleluis
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Chinees Karmijn - Hex: #D70040 - RGB: 215-0-24  Kleur van het leven en geluk

Karmozijnrood - Hex: #DC143C - RGB: 220-20-60  Symboolkleur voor ingetogen liefde 

Het pigment van de kleur komt van het insect Kermes vermilio

Georgisch rood - Hex: #D71868 - RGB: 215-24-104  Kleur van fluwelen revolutie Georgië

Robijn rood - Hex: #0115F - RGB: 224-17-95  Symboolkleur voor levenskracht

Karmijnrood - Hex: #960018 - RGB: 150-0-24  Symboolkleur voor liefde.
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Donkerrood - Hex: #8B0000 - RGB: 139-0-0  Symboliek dynamiek, daadkracht, moed

Bordeaurood, Kastanje - Hex: #800000 - RGB: 128-0-0  Symboolkleur voor warm, gezellig, 

rustgeving, liefde, ik wil jou, gracieus

Bourgondië rood - Hex: #800020 - RGB: 128-0-32  Kleur van de Europese paspoorten

Granaatrood - Hex: #8C1531 - RGB: 140-21-49  Kleur mineraal granaat

Kastanjerood - Hex: #932724 - RGB: 147-39-36  Kleursymbool voor warmte en sensueel
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Zweeds rood - Hex: #AA3521 - RGB: 170-53-33  Kleur van huizen in Scandinavië

Apricot - Hex: #EB9373 - RGB: 235-147-115 

Carneool - Hex: #B31B1A - RGB: 179-27-26 

Enjiiro - Hex: #8B1129 - RGB: 139-17-41 
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Tot de kleur rood behoren ook types kleuren die aanverwant zijn, nabij zijn en 

typische namen hebben. Ook namen die allereerst genoemd worden en de 

betekenis hebben van roodheid. Bijvoorbeeld protanobie = roodblindheid,

erytrisme = rood haar hebben, rubeosis = roodheid van de huid zoals blozen,

rubella of scarlatina = rode hond een virus huidziekte, rubeus = roodachtig,

puniceas = scharlakenrood, ruber = rood (latijn)



Falu red - Hex: #7D1818 - RGB: 125-24-24 

Fuchia - Hex: #FF0080 - RGB: 255-0-128 

Magenta - Hex: #E2007A - RGB: 226-0-122 

Maroon - Hex: #7D0000 - RGB: 125-0-0.

Orange - Hex: #F08200 - RGB: 240-130-0 
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Oxblood - Hex: #800020 - RGB: 128-0-32 

Pink - Hex: #FF0CB - RGB: 255-192-203 

Purple - Hex: #901880 - RGB: 144-24-128  Ja, ook deze kleur behoort tot type rood!

Ruber - RGB: 224-17-95.  - CYMK: 0-92-57-12

Rubine red - RGB: 209-0-86.  - CYMK: 0-100-59-18
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Ruby Antiek - RGB: 132-27-45.  - CYMK: 0-80-66-48

Ruby Big Dip - RGB: 156-37-66.  - CYMK: 0-76-58-39

Ruby BS381 Britisch Standard - RGB: 132-63-91.  - CYMK: 0-52-31-48

Crayola - RGB: 170-64-105.  - CYMK: 0-62-38-33

Ruby red- RGB: 155-17-30.  - CYMK: 0-89-81-39
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U heeft gezien op de voorgaande pagina’s dat de kleur rood gaat tot 

oranjeachtig, rozeachtig tot paarsachtig en tenslotte naar de bruine kant gaat. 

Het wordt allemaal tot het type rode kleur gerekend.

Ik ga nu over tot een ander kleursysteem namelijk Pantone Matching System.

Pantone Matching System (PMS)

Een uniek systeem in een standaard kleurendata voor alle kleuren. 

Kleuren die gebruikt worden in de mediawereld van drukkerijen, 

textieldrukkerijen, reproductietechnieken, keramieken, bedrukkingen op allerlei 

producten. We noemen PMS kleuren ook wel steunkleuren. Dit omdat de inkten 

een 100% pigmentkleur hebben vanuit een vastgelegde standaard hun eigen 

basis van 14 kleuren. Hiermede worden alle kleuren in het Pantone System 

gemaakt en genummerd met middel van pure deelmengingen. Pantone noemt 

de vermengingen ‘parts’. Ik ga niet alle kleuren benoemen alleen de typische 

rode kleuren van Pantone, PMS.

Daar Pantone een eigen unieke inktsamenstelling is moet ik hier in dit boek 

de kleur (vertalen) door middel van computerbibliotheek die Pantonekleuren 

bevat. Als men deze kleuren print zal er op papier een benadering ontstaan 

van de echte kleuren.

Pantone kent in haar range van de rode kleur 56 varianten geheel met een 

eigen standaardnummer. Let op: men zou denken aan roze tot diep bruinen.

Het kan zelf naar paars neigen. Het is de standaard. Maar wij zelf als beschou-

wer van rood weten niet goed de grens te leggen, wat is nu wel of geen 

rood meer? Dat is voor iedereen verschillend van waarnemen, naar gelang de 

omstandigheden van lichtval, jaargetijde, stemmingen, culturen en zeker wat 

meespeelt de omgevingskleuren. Kleuren naast het rood (of welke andere 

kleur dan ook) beïnvloeden het rood van waarnemen. Zelfs de grootte van rood 

onderwerp en of achtergrond bepaalt de kleur in overheersing. 

Vaak valt dan de kleur toe naar de tegenovergestelde kleur, we noemen dat de 

complementaire kleur. Later in dit boek zal ik de rode kleuren tegenstellen aan 

andere rode kleuren en daarbij de beïnvloeding van andere kleuren ook tonen.

Allereerst de pure standaardkleuren, de basis van Pantone.

Pantone gebruikt ook een menging erbij Transparant Wit.



Pantone Yellow C Pantone Purple C

Pantone Yellow 012 C Pantone Violet C

Pantone Orange 021 C Pantone Blue 072 C

Pantone Warm Red C Pantone Reflex Blue C

Pantone Rubine Red C Pantone Green C

Pantone Red 032 C Pantone Process Bue C

Pantone Rhodamine Red C

Pantone 205 C

7 parts Pantone Rubine Red 43,8%

1 parts Pantone Yellow    6,2 %

8 parts Pantone Transp. Wit 50    %

Pantone Black C
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Pantone Matching System (PMS)

De 100% pure kleuren. Met soms een transparant wit erbij worden 

ALLE kleuren hiermee gemaakt. Een voorbeeld: 
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Pantone, PMS. De 56 rode kleuren. De kleuren zijn gemaakt door percentagemengingen 

van de basis standaard kleuren, zie vorige pagina.

176 C 177 C 178 C warm red 179 C 180 C 181 C

1765 C 1775 C 1785 C 1788 C 1795 C 1805 C 1815 C

1767 C 1777 C 1787 C red 032 1797 C 1807 C 1817 C

182 C 183 C 184 C 185 C 186 C 187 C 188 C

189 C 190 C 191 C 192 C 193 C 194 C 195 C

1895 C 1905 C 1915 C 1925 C 1935 C 1945 C 1955 C

196 C 197 C 198 C 199 C 200 C 201 C 202 C

203 C 204 C 205 C 206 C 207 C 208 C 209 C
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RAL kleuren coderingssysteem

(Reichsausschuss für Lieferbedingungen) 1927. RAL is een coderings systeem 

voor kleuren als verf, coatings en plastics en kent 3 systemen:

1. RAL - Classic met 4 cijfers en een kleurnaam

2. RAL - Design met 7 cijfers en geen naam

3. Ral - Digital voor beeldschermcodes in RGB, CYMK, HLC, Lab en Hexadecimaal

In 1927 begon men met een 40 kleuren. Thans zijn er in RAL 210 kleuren 

beschikbaar. Ral kleuren worden toegepast op machines, apparatuur, keukens, 

interieurs, gereedschappen, verkeersborden, brandweerwagens, matrixborden, 

meubilair, architectuur, schepen en zoveel meer. Ik beperk mij hier tot de rode 

kleuren en wel in enkele series.

Dit zijn totaal 36 kleuren rood. In de categorie 1. Classic, vier cijfers en een naam.

Maar ook in de categorie 2000 en 4000 zijn er een paar die ook rood te noemen 

zijn, al gaan ze wel richting blauwpurper. Sommige mensen vinden het nog bij 

rood horen. Rode kleuren zijn voornamelijk te vinden in de 3000 serie.

RAL 2001 - Roodoranje

RAL 2002 - Vermiljoen



RAL 3000 - Vuurrood

RAL 2005 - Briljantoranje

RAL 3001 - Signaalrood

RAL 2008 - Lichtrood oranje

RAL 2009 - Verkeersoranje
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RAL 3005 - Wijnrood

RAL 3007 - Zwartrood

RAL 3002 -Karmijnrood

RAL 3003 - Robijnrood

RAL 3004 - Purperrood
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RAL 3013 - Tomaatrood

RAL 3014 - Oudroze

RAL 3009 -Oxyderood

RAL 3011 - Bruinrood

RAL 3012 - Beigerood
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RAL 3018 - Aardbeirood

RAL 3020 - Verkeersrood

RAL 3015 - Lichtroze

RAL 3016 - Koraalrood

RAL 3017 - Bleekrood

|        51



RAL 3027 - Framboosrood

RAL 3031 - Oriëntrood

RAL 3022 - Zalmrood

RAL 3024 - Briljantrood

RAL 3026 - Briljant lichtrood
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RAL 4003 - Heidepaars.

RAL 4004 - Bordeauxpaars

RAL 3032 - Parelmoerrood

RAL 4001 - Roodlila

RAL 4002 - Roodpaars
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RAL 8004 - Koperbruin

RAL 4006 - Verkeerspurper

RAL 4008 - Signaalviolet

RAL 4010 - Telemagenta
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Al zou je zeggen dat de paarse kleuren niet bij rood horen, toch is dat wel zo. 

Al kunnen we misschien beter spreken van een verwante kleur van rood. 

Maar sommige mensen vinden het zeker tot rood in waarneming.



Combineren van rood met andere kleuren

Dan gaan we even terug naar additieve en subtractieve, de niet mengingen of 

wel menging met andere kleuren. Er zijn altijd invloeden van lichtmengingen 

van andere kleuren die de pure kleur verandert. In vaktermen noemen wij dit 

‘zweem’. Kleuren hebben ook een complementaire kleur, een tegengestelde 

kleur. In de volksmond noemt men dit ‘vloeken’, maar dat is een fabeltje. 

Als de complementaire kleur van een kleur goed wordt toegepast, bijvoorbeeld 

bedoeld als een klein accent, kan dat zelfs mooi zijn. Het is natuurlijk oneindig 

alle complementaire kleuren te tonen. Ik beperk hier alleen de kleur rood en haar 

mogelijkheden met: 1. complementair, 2. accentkleur, en 3. combinatie met drie 

kleuren.

De kleur rood is heel variant, dat heeft u wel gezien in de voorgaande pagina’s.

Wit en zwart worden zelden gezien als een puur wit of zwart. Het is als het ware 

het bindmiddel voor elke kleur om tint te geven. We noemen die vermenging als 

‘lichter’ - ‘donkerder’ - ‘diep’ - ‘kracht’ of ‘pastel’. Het is maar net welk rood 

gebruikt wordt naast de andere kleur. Ik geef wat voorbeelden. Het beste gaat 

dat in RAL want dat is in de praktijk een veel gebruikt kleursysteem.
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RAL 2002 - vermiljoen

 25% lichter 100% kleur 25% donkerder

 accentkleur complementaire kleur 100% kleur + complementair



RAL 3005 -wijnrood

 25% lichter 100% kleur 25% donkerder

 accentkleur complementaire kleur 100% kleur + complementair

RAL 3014 - oudroze

 25% lichter 100% kleur 25% donkerder

 accentkleur complementaire kleur 100% kleur + complementair

RAL 3022 - zalmrood

 25% lichter 100% kleur 25% donkerder

 accentkleur complementaire kleur 100% kleur + complementair
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De complementaire kleuren van de rood series liggen dus allemaal naar 

richting aqua en groenen en blauwtinten. Voor praktijkgebruik met 

complementaire kleuren is het wel goed opletten in contrasten en harmonie-

tinten. De bovenste rij van elke grafiek geeft meer een harmonie weer. 

Een accentkleur hoort daarbij. 



Het roodspectrum loopt links naar oranje toe. Naar rechts paars en purper 

richting blauw.

Binnenste en buitenste ring is complementair van kleur.
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Harmonie in de kleur rood

Het roodspectrum is dus vrij breed. Bevat een oranjeachtig rood tot roodachtig 

violet. Wat is nog rood te noemen? Roodoranje, rossig, koperrood, roodbruin, 

bruinrood, donkerrood, zalmrood, pink, steenrood, marsala, roestrood, etc.

Wat past in harmonie in de rode varianten zijn lichtere partijen van de kleur 

zelf, zwart, grijstinten en witten. We noemen in de vaktaal het verdiepen van 

de kleur. Twee soorten rode kleuren bijeen past niet mooi. Dan is het geen 

harmonie maar schakering. Pas op met rood in grote vlakken, kan wel 

natuurlijk maar dan moet men daar goed ruimte voor hebben. Een rode kleur 

in architectuur gebruikt is dominant, zal meer in de accentruimte vallen. 

Prima met andere accenten te combineren dan wel in combinatie met de 

complementaire kleur.

Een van de twee kleuren is de accentkleur. Het is maar net wat de toepassing 

is van beide kleuren. Hebben samen een harmonie en ook een accentfunctie.
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Met twee kleuren vallen deze voorbeelden allen in harmonie. 

Allen in het roodsegment.



60       |

Met drie kleuren of meer wordt het uitwegen welke kleur als basis dient en 

welke kleur de dominante of accente wordt. Complementair is mogelijk.

Van welke kleur houdt u eigenlijk? Deze stalen links zijn van roodsegment. 

Rechterkant is complementair. Toch kan het best samen.
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Kleuren in harmonie. Kunnen in de linkerrij en rechterrij van boven naar 

beneden gezien worden als gebruik twee kleuren. Maar ook gezien worden in 

de horizontale richting als twee drie of vier harmonische combinatiekleuren.

De categorie is warme kleuren.
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Dezelfde kleuren als de vorige pagina maar nu in zachtere percentages. 

Blijft de kleur nog wel warm? Met de lichtere tinten weergegeven is er een 

lichtval nagebootst. En nu met maar liefst 6 kleuren tegelijk.
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Dezelfde kleuren als de vorige pagina maar nu met een nabootsing van 

lichtinvallen, spiegeling of reflectie.

Het is dezelfde basiskleur als van pagina 61. Het blijven warme kleuren.
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De kleur van 2015 is Pantone Marsala 18-1438. Echt prachtige kleur, natuurlijk, 

robuust, aardkleurig, wijnachtig rood. De naam Marsala is vernoemd naar een 

versterkende wijn en verrijkt onze geest, lichaam en ziel met haar volle tint. 

Een kleur die zich universeel vertaalt binnen fashion, cosmetica, industrieel 

design en ook in interieurs.

De kleur leent zich bijzonder goed om te combineren, zowel zelf als een accent 

te gebruiken bij witten en lichtgrijzen, maar kan ook zelf een accent 

ontvangen. En had u al in 2014 de kleur van het jaar een uitgesproken paars 

met de naam Radiant Orchid, dan is dit goed te combineren en verder te gaan 

met Marsala Pantone 2015. Ook in 2016 zal Marsala kleur nog actief zijn en in 

combinatie met de verwachte 2016 pasteltinten goed te combineren.

Pantone 18-1438 - Marsala. Kleur hoort ook in het roodsegment

Pantone 18-3224 - Radiant Orchid. Kleur hoort ook in het roodsegment

Radiant Orchid

Marsala
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Combineren van de kleuren 2014 , 2015 met accenten erbij zijn bijzonder 

treffend in designs als voorwerpen, meubilair, deuren, stoffen. Speel met de 

lichtinvallen, kleurpercentages, witten, grijzen en zwarten, diepbruin en diepe 

rode kleuren. Zie de hierna getoonde kleuraccenten. Zelfs de kleur van 2016 zal 

passend combineren met de verwachte pasteltinten mint en beiges. 

Alle kleuren zijn om en om te gebruiken als achtergrondkleur of als klein of 

middelgroot accent.

Pantone 18-1438 - Marsala.  met de verschillende accenten

Marsala
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En heeft u al de kleur van 2014 in bezit of wilt het uitbreiden. 

Geen nood, accenten van 2016 gaan ook hierbij passen en prachtig worden. 

Pastellen doen dat goed in haar zachte kleuren, minten van groen, aqua, 

grijzen en vaalwitten.

Pantone 18-3224 - Radiant Orchid. Met haar kleuraccenten

Radiant Orchid
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Wat kan beslist niet bij rood? 

De rode kleur is een dominantie. Een boodschapper. Heeft een prominente 

betekenis en signaal. Het verkeerde gebruik van rood kan afschuw oproepen of 

stoornis. Meestal gaat het dan om producten in de samenleving, 

voorwerpen of verpakkingen in levensbehoeftes voedsel die gerelateerd zijn 

met rood. Denk aan koude of warme dranken. Grote oppervlakten geheel met 

felrood zijn pijnlijk voor de ogen, terwijl in het discolicht het rood juist weer 

sfeervol blijkt. De omstandigheden zijn de factor. Die factor is ons ingebakken 

en meegegeven in onze maatschappijcommunicatie. Maar rode kleuren zijn 

cultuurgebonden. In het rood trouwen is in China een vertrouwd beeld, een 

start van nieuwe fase en leven. ook bij de geboorte van een kind is de kleur 

rood in China een betekenis van nieuw leven en geluk. 

Maar wat kan er niet bij rood? Meestal is dat tweekleurig. En dat in een harde 

felle kleur. Komen er meer kleuren bij zoals oranje, geel en groen dan vinden 

we het weer wel passen bij elkaar en noemen we dit tafereel ‘bont’. 

Ik zal beginnen voorbeelden te tonen die wij over het algemeen afschuwelijk 

vinden. Maar tegenwoordig heeft alles een naam...
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De rode kleur in de maatschappij 

Maatschappijen in de wereldlanden lijken in structuren op elkaar. Maar er zijn 

toch heel veel verschillen te constateren in het gebruik van kleuren. 

Want de culturen verschillen daarin ook enorm. Globaal is de wereldcultuur in 

te delen in de windstreken Oost, West, Noord en Zuid. Met de tussenliggende 

benamingen van Midden-Oosten of Oriënt, Centraal-Europa, West-Europa,

Noord- Midden- en Zuid Afrika, Noord-, Midden- en Zuid Amerika en Oceanië.

Alle cultuurvolkeren hebben eigen waarden verbonden aan de kleuren. 

Met een overerving daarvan is het een aanvaarding geworden die in al de 

maatschappijen als regel worden beschouwd. En onwrikbaar in verbinding 

staat met gebruiken, levenswijze en psyche. De mensen zelf die in de 

verschillende culturen leven hebben de kleuren verbonden met symbolen, 

tekens en verklaringen. De factoren van macht, bestuur, regelgeving, status, 

religies, ceremonie, militair, kleding, culinair, reclame, architectuur bepalen 

mede het gebruik van kleur. We kunnen het ook rangschikken met voorkeuren. 

Zelfs speelt het mee of je man of vrouw bent. Al gaat het in het  nu volgende 

voorbeeld niet over rood is bijvoorbeeld dat men in de Nederlandse 

maatschappij haast geen gele kleding draagt. De bleke teint van de Westerse 

bevolking past niet bij een gele outfit. Men koppelt gelijk een metafoor eraan, 

die persoon ziet er niet gezond uit. Daarintegen mensen met een donkere 

huidteint kunnen de gele outfit wel dragen, het contrast met hun gezicht of 

armen zorgt voor een sterke waarneming door ons als ‘zonnig’. In India wordt 

gele en witte kleding naast het rood dan ook veel gebruikt.

Omgangsvormen, gedrag, groepsomgang en nog meer zaken zoals bijvoor-

beeld beroepen, scheiden de seksen. 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 decennia de kleuren in modebeeld, interieurs, stadsontwikkelingen, 

gebouwen etc. veranderd zijn.
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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. 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 mineur-

kleren 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 om-

gang met kleuren en vormen. Die de kleuren als geen ander weet te 

rangschikken op orde en gewicht. Kwestie 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 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. 
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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. 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 afwisse-

ling 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 beïnvloed door 

reclames, door navolging, na-apen, door fabrikantenstoffen, door mode-

ontwerpers in trends en styling. U zal en moét meedoen! U hoort er anders 

niet bij! Dat proces gaat geleidelijk en maatschappelijk. En bovendien commer-

cieel. Het komt bij iedereen voort uit het verleden, de gepasseerde tijden.

Als u meer wilt weten over al de andere kleuren beveel ik u aan mijn boek 

met de naam ‘Boek kleuropzicht 1-180’ gratis van het internet te downloaden. 

Hierin vindt u alle beschrijvingen en belevingen van kleuren, met geschiedenis-

les en al. Nu met dit boek ga ik verder in op de kleur rood in het bijzonder. 

Omdat rood zo bijzonder is in de hele mensheid dat met recht gezegd kan 

worden alles met leven en dood te maken te hebben.

We kunnen het technisch houden met oorsprongen van rood, maar dat staat 
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al op vorige pagina’s met de genoemde pigmenten en mineralen. Fabrikanten 

maken rode inkten en verven gericht op de materiële betekenissen in een 

leefmaatschappij. In te delen in segmenten van alle dag beleven en ik beperk 

mij alleen tot ons land en rood:

- geboden en verboden, regelgeving en orde, verkeer, diensten en vervoer

- landsculturen, gebruiken, historie, vlaggen, natie, statussen, kunst, militair

- religieculturen en hun kleur rood

- sport

- culinair, voeding, verpakkingsmiddelen

- reclame, brancheverbondenheid, kleurwaarde, metaforen, 

 vraag en aanbod,

 verleiding, impuls en relaties rood en product

- fashion, designs, import van brands

- politiek

Geboden en verboden, orde, verkeer, diensten en 
vervoer 

De rode kleur is al van de oudheid een gebod en verbodkleur. Door de 

eeuwen heen is dat zo gebleven en de kunstenaars hebben met een kleurpalet 

die rode kleur een extra dimensie gegeven in de renaissance toen er werkelijk 

meer rode pigmenten naar Europa kwamen. Het rood werd direct geclaimd 

door de vorst en keizer evenals de verwante kleur paars die in de religies werd 

veroverd. De kunstenaars destijds hebben hun paletkleuren extra verbreed 

met rood vermiljoen. De kunststijlen die volgen komen en gaan in afschuw en 

ook in bewondering. Steeds in de wisselende contexten actief van klassieke 

uitbeelding tot het extravagante. Het zijn reacties op reacties. Het kan zijn in 

contradictie ofwel tegenstrijdig, overtroevend en opstandig. Al met al een kijk, 

die anders is dan de gevestigde orde gewend is. Dat is niet geheel vreemd. 

Het is al door de eeuwen heen gebeurd met vernieuwing of een andere 

levenswijze. Dat is heel normaal. Het afbeelden van thema’s met rood gaan 

betekenissen verbeelden als leven en dood, bloed, passie en vooral 

dramatiek en gezag.

De rood impressie roept nog meer gevoel op door er verder op in te gaan. 

Wat kan men nog meer ‘betoverend’ uiten van dat ‘gevangen’ tijdsbeeld? 



|       73

Het wordt bijna een wetenschappelijke studie ernaar. De kleurenleer treed in. 

Wat kan er technisch nog meer worden neergezet in rood om meer de 

betekenis te onderstrepen? Het staat hier al letterlijk ‘onderstrepen’, inderdaad. 

Gezaghebbers, ordehandhavers, onderwijsdiensten en vervoerders benadruk-

ken werkelijk met het met rood het onderstrepen van regels gebod en 

verbod. Het botst natuurlijk met de burgerij, want is nu rood voor status, natie 

en respect of is het een betekenis van fout of naleving? Het merendeel van 

opvolging is wel rood in tekst, vlakken, cirkels, vlaggen, pijlen en benadruk-

kingen. Doorstrepingen werden meestal nog met zwarte lijnen toegepast. 

Zo is de verkeerswereld gebiedend geworden met haar rode kleur.

Als de auto en vrachtwagen in de vorige eeuw de maatschappij bediend, 

worden de vrachtwagens meestal met rood uitgevoerd, zowel de cabine als de 

laadbak. Een betekenis van pas op, grote auto op de weg, maak plaats! 

Trams waren nog op het spoor zwart of groen van kleur, met de verdwijning 

van het tramnet in de provincie werd de autobus geïntroduceerd met de rode 

kleur. De kleur rood was meer gezagdragend voor de overheid, maar wordt 

meer een maatschappelijke en sociale kleur van de gemiddelde bevolking. 

Ik zeg met nadruk gemiddelde omdat een maatschappij een gepluimd 

karakter heeft.

Landsculturen, natie, historie, vlag, statussen, 
kunst en militair 

Landsculturen zijn er bij honderden. Culturen voortgekomen uit overleveringen, 

mutaties van gebruiken, interpretaties van kleuren, mythes, sagen, religieover-

tuiging, goden, godinnen, literatuur, oorlogen en ook handelsverkeer. 

Culturen zijn ook vooral een verbreding van de bevolking in de aanname van 

het gebodene van hierboven geschreven en de aanname ervan het te geloven. 

Of de oplegging van hoge status overheid maar te accepteren. Landscultuur is 

een natie vormen, eigen vlag, eigen leger. Rood is de kleur van leven en dood. 

De naties met haar vorsten en hoogwaardigheidsbekleders beslissen over het 

leven en de dood. De kledingkleur van hun was veelal rood, hoe roder de kleur 

hoe hoger de rang was in bestuur en leger. Het uniform en tenue wordt een 

betekenis. Vlaggen met rood of met nog een kleur erbij duiden op de betekenis 

ervan. Dit betekent een vertegenwoordiging van wie te zijn. 
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Of ook wel kenmerk te zijn. Militair kent het nog varianten als vaandel en 

wimpel. In ceremonies, feesten en parades is het vlagvertoon een rangschik-

king van wie aanwezig is en ook het event beheerst. Grootte van formaat, de 

aantallen in de vlaggen is ook een vorm van dominantie, de betekenis van 

grootste macht.

De rode kleur in de kunstgeschiedenis is voorzichtig uitgebeeld. Daar waar het 

pigment voor rood beschikbaar was werd het wel gebruikt in artefacten die 

voornamelijk met religie te maken hadden. Tot de late Middeleeuwen werd de 

rode kleur nauwelijk gebruikt. Pas met de overzeese bootreizen kwamen de 

pigmenten naar Europa. Direct gevolgd met gebruik van het rode vermiljoen, 

dat nog giftig bleek te zijn ook, in schilderijen en stoffen.

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.

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, rally’s, 

fietswedstrijden, sportwedstrijden, oversteekplaatsen, evenementen, 

routevolging, afzetlinten en afbakening.
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De Nederlandse vlag, kleuroverlevering 17 e 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. 

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 kobalt-

verbindingen 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.
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Religie rode culturele invloeden 

De kerkelijke leiders verbonden het rood maar gelijk aan het gezag. Wie was in 

werkelijkheid het gezag destijds? Staat of Kerk? Haast een onzichtbaarheid, 

maar Kerk was wel de overhand. De Paus was de Staat. Zo overheersend was 

de religie dat ook Koning en Keizer zich daaraan verbonden hielden. 

Ze zagen wel in dat de Kerk de bevolking met religiedwang, oplegging kon 

onderwerpen. De Staat was zo gemakkelijk mee te gaan in haar luizeleven van 

feesten, ridderspelen, Hofgala’s, uitbundige kleding. De volksuitbuiting met 

tientallen accijnzen te innen ten eigen baten. De Kerk kreeg een deel en werd 

zo een ‘vriend’. Zo ontstaat het kardinaalrood in de maatschappij. En de Kerk in 

dit rood is de hoofdkleur. Het teken, symbool en haar betekenis. Maakt gelijk 

ook maar een betekenis voor de andere kleuren in de liturgie. In de kerk-

seizoenen, vieringen van feest- geboorte- en sterfdagen. Wit en zwart reke-

nen hun ook tot kleur. Al het voorgaande in deze religie past op het westers 

Roomskatholieke. De Gereformeerde kerk kent ook de symboliek van de di-

verse kleuren gebaseerd op de bijbel en christendom. Ook hun kennen de kleur 

rood als symbool voor vuur, belijden, verheffing, geloven, doop (intrede en 

toegang) maar ook de kleur voor de ambtsbevestiging.

Sport met rood

Op het gebied van sport is de rode kleur een symbool van kracht, elan en 

sterkte. Het bloed is je levenskracht, te overwinnen, te zegevieren in strijd. 

Teams dragen rode shirts als een eenheid. Breder wordt het in clubverbanden 

met vlaggen en spandoeken. Sjaals en petten. Het symbool met de kleur rood 

wordt vaak verbonden met een tweede kleur erbij of een teken. 

Een betekenis figuur, dier of held, en naam tot een icoonverering van de 

sportclub. Zo ontstaat een clublogo voor de volgelingen. We herkennen toch 

wel een zekere vorm van status bij deze verenigingen.

Voeding, verpakkingsmiddelen en de rode kleur

De psyche in ons verklaart de betekenis van het soort voeding. De voedings-

namen zijn er aan gerelateerd. Waarom noemen we iets groens eten? 

Of witbrood of bruinbrood? 
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Omdat de kleur eraan verbonden is met het ingrediënt. Toch zijn heel veel voe-

dingsmiddelen kunstmatig gekleurd omdat ze er anders onooglijk uit zouden 

zien. Het zou een brij worden van grijs tot donkerbruin. We vinden dat niet 

fris en smakelijk, we vergelijken de soorten. Het moet allemaal vers ogen de 

eetproducten en synthetische kleurstoffen helpen de producten aan de man of 

vrouw te brengen. De rode voedselkleuren hebben een natuurlijke basis en we 

kennen die ook als een natuurproduct. Maar is dat wel zo? 

Tomaten, aardbeien, rode kool, rode bessen, radijs, appels, pruimen, wijn, 

bieten, paprika, aardappels, vlees en vis, bier, limonades, frisdranken, ijsjes, 

chocolade, koffie, thee, pepers, snoep en nog veel meer.

De rode kleur is manipuleerbaar geworden. Er zijn in voornoemde reeks van 

de voedselketen ook producten met dezelfde naam maar met een andere 

kleur mogelijk geworden. De mutaties worden in uw geheugensysteem 

opgesloten en blijven herkenbaar. Was het vroeger bij de kruidenier gewoon 

dat een product in een bruin kraftpapier werd gewikkeld en zo verkocht, dat is 

nu niet meer het geval. Het product krijgt een verleidelijke verpakking om zich 

heen. Met een prachte opdruk van merk, productnaam en vooral de signaal-

kleur die een betekenis geeft over het aangekochte/aangebodene. Daar zijn 

signaalcodes voor ontwikkeld afgestemd op uw psyche en ervaring met het 

gebruik van het product. Beschuiten zijn bros, hard en bruinig. Het is in 

overlevering van alle producenten een relatie met de rode kleur verpakking. 

En dat laat men zo, de verpakking moet rood zijn overwegend. Het is not done 

een groene of gele verpakking in het schap te zetten.

Reclame, brancheverbondenheid, kleurwaarde, 
metaforen, vraag en aanbod, verleiding, impuls en 
de relaties met rood en product

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 
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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/verkoop 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 te-

genwoordig. 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 elektronica, 

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 zal hij de 

kleuren voor het smaakassortiment gebruiken, de exotische smaken zoals ce-

rise (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. Donkerbruinroden van kleur, met goudkleur. Rood is een kleur die 

ervaren wordt als exotisch, seks, hot, prikkelend, opvallend als accent. 

En de smaakassortimenten variëren erop met duiding van namen, stemming, 

donker of licht, sterk en romig. De varianten hebben allemaal een verwant-

schap met rood. Biedt men iets aan in groen dan gaat dat naar de psyche in u 

als dat is milieuvriendelijk of natuurlijk.

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 verlei-

ding 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.
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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 bedrijven-

fusies het vertrouwen bij consumenten wegvalt. Veelal worden fusies zonder 

de nodige vertrouwensuitleg aan cliënten uitgevoerd. Het kan duiden op een 

niet zo goed marktsegment.

Maar er zijn sterke brands
DHL ‘We move the world’. De kleurenachtergrond is warmgeel met een percen-

tage 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, tezamen met het rode logo! 

Maar daarnaast dat het de eigen kleur voert is er het aspect verleiding, rood. 

Die betekent hun dienstverlening om u gemakkelijk uw verzending, waar ook 

naar toe, u uit handen te nemen en te verzorgen. Rood is een start!

En u ook beïnvloeden
Dat er echt goed over promotiekleuren wordt nagedacht en die u kunnen 

beïnvloeden 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!

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 

eyecatcher 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. 
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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. En dat meestal geel veld en vette rode letters, 

het signaalkleur rood. Dit om uw interesse te handhaven of het product bij te 

stellen aan marktwaarde. Maar bovenal staat het producentdoel: u beïnvloe-

den, kennis van het product te nemen en die kennis of gebruik te laten 

handhaven. Dat heet marktbeleving en marktconsistentie.

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 psychografische kenmerken heeft op basis van 

karakter en gevoel. De kleur rood is zo’n gevoel. Die kleur is te ontleden in u. 

Wat is uw lievelingskleur? Wedden dat rood erbij zit? Die vraag van lievelings-

kleur is wel te beantwoorden in de verschillende doelgroepen/doelmensen. 

En de wereldkleuren worden daarbij op afgestemd. En daar is een passende 

slogan bij te 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 natuur-

organisaties. Parkbeheer en ressorts. 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.
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Blijft nog over blauw. Geeft in onze beleving weer in positieve zin, hemel, va-

kantie, 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 an-

dere kleuren zijn volop in naam aanwezig in ons. Roestbruin, turquoise, indigo, 

lijkbleek, vaal, blond, sneeuwwit, koper, zalm, chocoladebruin, roetzwart, gras-

groen, melkwit, hemelsblauw, bladgroen, citroengeel, kersenrood, appelgroen, 

ijsblauw, legergroen, platina, botergeel, ivoorwit, avondrood, morgenrood, 

herfstkleur, strontkleur, zand, steen, suède, doodskleur, huidkleur, haarkleur, 

vleeskleur, email,  transparante kleuren, pastel, bont, etc.

Fashion, designs, import van brands

Beheers de kleur, beheers jezelf
Omgaan met kleur begint bij jezelf. Door ordening te scheppen en je gevoels-

beleving te herkennen  kom je al een heel eind. Voorkeuren zijn een soort 

instellingen, die vastgelegd kunnen worden in je levenspatroon. En kleur-

voorkeuren wel in het bijzonder. Mensen houden van iets. Al is het iets dier-

baars, een koestering of hunkering. Die voorkeur kunt u laten blijken of juist 

Symboliek kleuren van positief naar negatief. Naar rechts toe in sombere kleuren.
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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 tegen-

draads 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, 

kitsch of society.

Kleur is er voor iedereen

Wie je ook bent. Wat voor cultuur je nastreeft, kleurbeleving en kleurwaarde-

ring 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 res-

pect, 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, 



|       83

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!

Jouw kleuren is dat persoonlijkheid?

Bepaalde kleuren passen die bij u? Te veel kleuren kan je als ‘verfpop’ bestem-

pelen of te weinig kleuren als een ‘saai’ type. Of te veel zwart? Je stemming 

kan de kleuren beïnvloeden. Je favoriete kleur is een goed gevoel dat bij u 

past. Persoonlijkheid en karakter! Stijl in een naamsaanduiding. In commerciële 

designs, hypes en mode. Het commerciële kleurenpalet is met ALLE 

kleuren hierbij betrokken. Ik zal proberen mij te beperken tot de kleur rood, 

daar gaat het in dit boek immers over. Maar dat loopt heel breed in tijdslijnen. 

Laten we hebben over bijvoorbeeld de laatste 100 jaar in rood.

Het modebeeld voor de rode kleur was er niet in 1915. Was alleen maar in 

groenen, blauw, beige en donkerbeige. Na de eerste wereldoorlog werden de 

kleuren helderder en rood werd de feestelijke hoofdkleur naast goud, zilver, 

lila, wit en zwart. Met een vervolg naar de dertiger jaren kwam hierbij rose en 

pink. Richting 1940 krijgt het blauw de overhand en valt de kleur rood terug op 

de laatste plaats in het palet. Om vervolgens tijdens de tweede wereldoorlog 

geheel te verdwijnen van het toneel. Zelfs na de oorlog duurt het nog lang 

voordat de rode kleur weer symbool krijgt. Eerst via de magentakleur naar de 

sixties met de kleuren magenta, rood, zwart, lila, paars en lichtblauw. 

Geel is onze westerse cultuur maar heel spaarzaam gebruikt. Meer een klein 

accent tegenover de andere kleuren complementair van bijvoorbeeld het 

lila en paars. In de 70 er jaren verdwijnt het rood weer, het is de hippietijd en 

we kennen dan het groen, lichtgroen, oranje, magenta en magenta met een 

vleugje blauw. Er volgt een contradictie op dit modeverschijnsel en de grijzen 

komen erbij, unisex, alle kleuren weer en rood staat wat aan de zijkant. 

Gaat ook terrein verliezen, misschien nog wat bruinkastanje naast het zwart en 

gray. 1990 en verder krijgt het palet mee van oranje bruin naast lila wit 

en zwart. Rood is dan in die tijd ‘uit’. 

Maar de kleur rood komt terug. De laatste 20 jaar is er de vlucht van het 

kleurenpalet gevonden in het digitale computertijdperk. Maar liefst 16 miljoen 
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kleuren zijn beschikbaar op het computerscherm. Een ongekende ‘kleurenleer’ 

zal door de ontwerpers van branche’s volgen, modeontwerpers, grafisch ont-

werpers, architecten en stadsontwikkelingen. De psyche van ons mensen, de 

maatschappij, wordt opnieuw ingevoerd. Het internet wordt geheel mondiaal, 

geen verborgen kleuren meer of kleuren die cultuurgebonden zijn. Het wordt 

een vermenging van mondiale kleuren. Tradities staan op de tocht. Het zal 

chaos worden! Waar blijft de rode kleur? Heeft het nog wel zin daar een teken, 

verklaring of betekenis aan te verbinden? En de andere kleuren?

Kleurwetten bestaan wel in onze psyche. Hard geel is westerlijk taboe in de

fashionwereld. Oranje ook. Producenten verweven met de designers mijden 

het rood en kiezen voor blauw en groen. Effen kleuren zijn er ook niet meer 

en patronen en dessins krijgen de overhand. In de reclamewereld komen op 

de milieuactivisten die hun ‘groen’ aanprijzen. Natuurproducten komen op de 

markt. Zachte pastelkleuren worden toegevoegd aan verpakkingen en 

reclameuitingen die ‘hard en zacht’ de psyche raken. De maatschappij is al 

verhardend geworden, daar kunnen geen felle kleuren meer bij. Designers zijn 

ook voorzichtig hoor als het gaat om commerciële voortgang en te zorgen dat 

er geen teloorgang komt in de branche’s. Vernieuwing gaat gepaard met twee 

stappen in veranderen om terug te gaan naar de kleuren van de vorige eeuw.

Grijpt men terug naar vroeger tijd in kleurpalet? Ja, het is wel de bedoeling 

terug te gaan naar de eenvoud van toen. Maar het publiek bepaald hoe. 

Men moet voorzichtig zijn als producent met kleurgebruik, men volgt elkaar 

nog steeds na, maar pas op, hypes zijn er zo, maar ook zo weer weg. En de 

maatschappij van tegenwoordig is zo onrustig dat de bevolking haast geen 

sturing meer voelt of accepteert. Opleggingen of acceptaties zijn geheel 

verdwenen. Zo zijn de heldere kleuren in de fashionwereld wel de weg kwijt. 

Anno 1915 ziet men dan ook te donkere kleuren in grijzen en blauwen zowel 

bij de dames als herenmode. Innovatief komen de ontwerpers van alle 

branche’s straks zeker en vast met een kentering naar pastelkleuren, met het 

accent weer de rode felle kleur. De paarse rode kant. Weer na de donkere tij-

den van ‘het niet meer te weten bevolking’ dan komt de renaissance in 

kleurbeleving weer opnieuw om te presenteren.

Componeren in de reclamewereld kan dus heel veel betekenen in ruimtelijke 

ordening, evenwichten, tegenstellingen en richting. Moeten sommige vormen 



|      85

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 glijdt 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 binnen-

komt 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 creëren 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 

tweekleurig? 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. En zeer zeker met 

gebruik van de kleur rood! 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 
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bedacht, u KRIJGT een keuze. Ontwerpers luisteren beslist wel naar u. U wilt het 

rood? Dan krijgt u rood!

Daarom fluctueert de stijl in kleur en vorm in de decennia’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 70 er 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!

Beheers de kleur, beheers jezelf

Omgaan met kleur begint bij jezelf. En vooral rood. 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 met rood 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 persoonlijk-

heid. 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. Dat de kleur rood een accentkleur is, 

is aan te bevelen, dat heel reserverend te gebruiken.

Wat complex, niet?
Niet iedereen hoeft een ‘rode’ te zijn, apart te zijn als een ander. 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 ‘rood kenmerk’ van het vertoonde. Is het tegendraads 

verzet? En beoordeeld u wel eens iets over aanstellerij of iets ‘te overdreven 

rood’. Dat is bijvoorbeeld bij extravagant kleurgebruik in modekleding, 
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make up of (roodkleur) kapsels. Maar bovenal op gedrag van iemand dat u 

stoort. Niet passend, vulgair, aanstootgevend, lelijk, asociaal, kakkerig, ijdel, 

camp, kitsch of society. Dus opassen met gebruik van rode kleuren.

Kleur is er voor iedereen

Wie je ook bent. Wat voor cultuur je nastreeft, kleurbeleving en kleurwaarde-

ring 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.

 

Kan in seriepatronen verworden tot een sleur of juist niet, tot prettig of opwek-

kend. Zie, het kan, met een juiste kleurinrichting van uw woning en alles wat 

er verder voor in aanmerking komt. Je bent tip-top!

Kleuren is dat blijheid?

Wordt men van bepaalde kleuren somber? Of vrolijk? Ja, van beide opmerkin-

gen 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 dan behoefte 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. 
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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 graffiti 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 man en vrouw is gelijk. Met een lange 

harendracht voor beide sekse. 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, 
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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 aange-

sproken 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 product. Er komt dan een katoenmateriaal in kleu-

ren, waarbij het ook nog is van stretch. 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 
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consumenten kijken wat somber. Fabrikanten houden zich wat in met 

productie. 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 60-70 

er jaren. Het helpt niet veel want er komt weer een matiging in kleuren eind 

jaren 80. Zoveel fluctuaties in kleuren is altijd wel een ‘verschijnsel’, een trend. 

Vanzelf komt er een opleving in kleurgebruik in de 90 er jaren naar het 

millennium 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 elektronica 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 
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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.

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. Koppelt met communicatie. U wilt iets hebben  

(maar wat?) het zal u aangeboden worden. Maar ook kan u zeggen ik wil geen 

rood meer zien! Ook dan zal er naar u geluisterd worden, let maar eens op de 

Coca-Cola reclames, waar ik vroeger mee gewerkt heb waren vol rood, is niet 

meer geheel rood meer. Maar er worden veel meer kleuren tegenwoordig in 

gebruikt. Men verlegd de systeemvoorkeur naar de gemiddelde consument, die 

heeft namelijk ook naast het rood ook de andere kleuren als lievelingskleuren.

Dat is beïnvloeding op uw psyche ziet u wel. Het gaat haast ongemerkt maar 

wordt wel gestuurd door de designers. Kortom u MOET keuzes maken. 
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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. 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 de kleur rood dan een juiste kijk erop.

U noemt het allemaal rood. Welk vakje is voor u werkelijk rood?
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Nogmaals 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, aristocrate, lust, liefde en moed, hart, 

bloed en magie.  Maar hoe noemen we nu iets rood te zijn? Er zijn vele tussen-

namen, 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 lip-

penrood 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 
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kleuren door de decennia’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. 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 oranje maar valt wel in het rood segment. 

Is ook niet echt roze te noemen.

Roze Pink Zalm

De roze en pinken in een vermenging, subtractief
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Violet, paars, purper horen ook tot het rood segment
Rood en blauw vormt het violet of genaamd purper, paars. Weer een twee-

slachtelijke 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.

De kleur hoort in het roodsegment. 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 gesynthetiseerd, 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 verfstof-

fen 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.
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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.

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 verkregen. Het echte lichte blauw (X) valt uit. De rest 
van de blokken vallen wel in het roodsegment.

X

X

X

X
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En hoe is het tegenwoordig kleurenpalet? Heeft 2009 en verder 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 door-

braak 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 vorm-varianten 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 eigen-

lijk 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. 
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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 gebeur-

tenissen, natuur, ontdekkingen en uitvindingen. De commercie loopt voorop. 

Althans meer en meer commercie volgt. Toen dat nog niet zo aan de orde was 

vorige eeuwen, waren de kleuren meer een statussymbool. Of een vertoon 

voor iets. Vooral voor religie of heerschappij. Voor dood en leven. Is die 

symboliek nog aanwezig? En ook de functie van de kleur? En wat betekent 

rood nog tegenwoordig? Oorlog! Elke dag worden wij als maatschappij 

geconfronteerd met geweld, moord en doodslag. Als het niet in eigen land 

gebeurd dan toch wel elders op de wereld! U zal en moet het aanschouwen 

op de TV. Om er doodziek van te worden. Speelfilms op TV brengt niet anders. 

Het rode bloed vloeit rijkelijk. Rood krijgt zo tegenwoordig een extra betekenis 

mee in negatieve zin, geweld, moord en doodslag. Terrorisme is nu de kleur 

rood en zwart.

Hoe brengen we nu de rode kleur nu weer naar het positieve en feestelijke 

teken en betekenis? Hierbij kunnen wij ons afvragen of alle 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 decennia’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 
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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? 

Door hun die het klassieke nastreven, uit eigen doos presenteren. Een ivoren 

toren hebben gebouwd. 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 ‘aanpraatte’ 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 verschil-

lende 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. Dus generaliserend hebben alle kleuren 

een status, orde en waarde. Het staat in uw voorkeursysteem genoteerd. Alle 

kleuren. Dat heet rationeel palet. U neemt de kleur waar, deelt die in naar uw 

psyche, maar is dat waargenomen wel de werkelijke kleur?

Rationeel palet. De basis van kleuren. U kunt hier niet veel mee veranderen. Wel lichtschakeringen.



|      101

Zodra er andere kleuren bij komen worden het mengingen, dat betekent geen 

primaire kleuren. Geen ritme in kleuren en geen ordening. De naam voor dit 

palet is disorde of wanorde. Typisch zijn bij deze waarneming dan ook de 

complementaire kleuren. Die kunnen in situaties voorkomen. Ik laat u een 

balkje zien van de disorde met zijn complementaire kleuren.

De onderste drie rijen tonen een schakering van de disorde in licht en donker.

Uitgaande van de eerste horizontale balk zijn vermengingen met lichter, de 

onderste balk horizontaal zijn vermengingen met donkerte van lichtval.

Als men van links naar rechts telkens 3 blokjes verticaal leest dan is dat ten 

opzichte van de primaire middenblokjes een optelling tot een donkere kleur.

Alle 18 blokjes kleur geven we aan als ‘bont’.

En hoe zit dat bij rood? Dat blijft, al is het een hoofdkleur van origine, een 

accentkleur in spaarzaam gebruik. Net als alle andere kleuren goed te 

combineren met een harmonie of een complementaire kleur. 
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In harmonie kent rood vele medekleuren die in het roodsegment vallen 

bijvoorbeeld de paarse en lila kleuren. Of de zalmkleuren, paletten met 

pastellen. Durf te combineren maar blijf met rood spaarzaam. Wilt u echt een 

schokeffect dan doet u het andersom, veel rood en een tegenstellend accent. 

Wat u wilt. Ik zal enkele toepassingen tonen.

Lavendel. Wandkleuren. Harmonie in monotinten. 
Valt beslist nog in het roodsegment. Tinten met de donkerte oplopend naar de accentkleur.

Zalm. Wandkleuren. Harmonie in monotinten. 
Valt beslist nog in het roodsegment. Tinten met de donkerte oplopend naar de accentkleur choco.
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Zalm. Wandkleuren. Harmonie in duotinten. 
Hetzelfde als de vorige pagina, echter is de accentkleur nu een complementaire kleur en dat is groen.
Maar let op de dominantie. Niet te groot werken met het groen.

Zalm. Wandkleuren. Harmonie in duotinten. 
Hetzelfde als bovenin, echter is de accentkleur nu een harmonische kleur en dat is magenta.
Maar let op de dominantie. Niet te groot werken met de accentkleur.

Hierboven is wat extreem gesteld in de schakeringen met zalm. 

U kunt natuurlijk ook blokken van tint weglaten, tot bijvoorbeeld maar drie of 

vier nuances. Een ander voorbeeld op de volgende pagina is de kleur van 2015 

gekozen in de Pantone serie.
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De kleurnaam is Pantone Marsala 18-1438. In het roodsegment vallend. 

Goed te combineren met harmoniekleuren van dezelfde familie, maar ook 

combineert met zilver, chroom, fuchsia paars, witte grijzen en zachte kleuren.

Marsala kleur met een donkere accentkleur.

Marsala kleur met een rode accentkleur.

Marsala kleur met een complementaire accentkleur.

Marsala

Marsala

Marsala
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Marsala kleur met een complementaire accentkleur.

Marsala kleur met een complementaire accentkleur.

Marsala kleur met een zilver of chroom accentkleur.

Marsala

Marsala

Marsala
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De kleurnaam in 2014 was Radiant Orchid een lichte paars teint. Ook van 

Pantone. Was u al ‘om’ in 2014 met deze kleur dan hoeft u niet bang te zijn 

helemaal ‘uit’ te zijn want de Marsala kleur van 2015 past hier ook goed bij. 

Het lijkt donker maar er is altijd wel een lichtval met verheldering van de 

kleuren zie maar hieronder.

Radiant Orchid de kleur van het jaar 2014 met de Marsala kleur in lichtval lichter.

Radiant Orchid de kleur van het jaar 2014 met de Marsala kleur in lichtval donkerder.

Radiant Orchid

Radiant Orchid

Radiant Orchid
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De kleuren voor 2016 zullen pasteltinten worden. Lichtblauw, lila’s, rose en 

mintkleuren in dessins van blokjes en stippen en strepen. Harmonisch 

afgestemd. U vult zelf met accessoires, oorbellen, sierraden, make-up, haar-

kleur, ondermode en schoenen wat betreft de fashionwereld de accentkleur 

in. In interieurs worden de wanden licht van kleur, witgrijzen, lichte lila’s of 

minten. De accentkleuren in interieurs zijn groene planten, keramiekglas en 

donkere deuren. Ook aan de wand ferme kleurkaders. Bent u zelf in huis dan 

is uw kleding etc. een donkere kleur de outfit voor het accent. Kan in 

harmoniekleur meegaand of contrasterend complementair.

De kleur in 2016 zal pastel worden. Lichte kleuren, ook in de mintkleuren. 
Hieronder een accent oranje in complementair.
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Krachtige kaders aan de wand. Expressie: www.artpietvandewatering.nl
Harmonie en accent bijeen.
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Kleuren in 1900 > 

Horizontale lijn: lila en groen, maar ook groen en wit, lichtpaars met geel.

Verticale lijn: lila en paars, goen en donkerrood, wit en rood.

De rode kleuren in de vorige eeuw en betekenis

Als we de rode kleurenterugkijken in de vorige eeuw valt er wel iets op. 

Een gebruik van kleuren die wisselt met de stemmingen in de maatschappij. 

En ook die maatschappij beïnvloed op gebied van mode, interieurs en schilder-

kunst. Rood  is niet altijd de leidende factor tot dominantie. Vaak is te zien dat 

kleuren paarsgewijs in combinatie staan. Ik zal beginnen met de kleuren vanaf 

1900. In de afgebeelde kleurblokken kunt u paren lezen, zowel in horizontale 

lijn alsook het paar in verticale lijn. Dat zal zich steeds in decennia’s herhalen.

Op te merken is dat de kleurontdekking’ (1890-1914) volop wordt toegepast in 

het Art Nouveau ofwel Jugendstil genaamd. De ‘Nieuwe Kunst’. 

De kleuren zijn parelmoerglazuur, opalen, maanstenen en edelstenen. 

Art Nouveau Kunststijl past deze kleuren ook toe. Wat specifieker afgestemd. 

Rood richting bruin worden als tekening en belijningen toegepast in de schilderskunst.
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Kleuren in 1914 - 1918 > 
Wereldoorlog I
Geheel geen rode kleur in de maatschappij.

Deze basiskleuren kennen in de stijl ook pasteltinten. Zachte verwantkleuren in 

combinatie met harde accentkleuren: paars, bladgroen en bruinrood.

Naast de kunststijl Art Nouveau is er een bescheiden kleurstijl genaamd 

Fauvisme (1898-1908) die een 10 jaar duurde. Het zijn kleuren die verwant zijn 

met Art Nouveau maar wat helderder zijn van tint. Bovendien was er een grote 

voorkeur maar enkele kleuren te gebruiken namelijk roze, rood en groen. 

De styling krijgt een hard complementair karakter. Schilderijen kregen een 

impressie verbeelding in zich. Het werd niet begrepen door de maatschappij en 

was maar kort van duur.

Als deze drie kleuren erbij komen

is de stijl Fauvisme.
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Kleuren na WO1.

Marineblauw en bruin.

De jaren van 1920 laten zien dat na de oorlog de kleuren toe zijn aan 

vernieuwing. Dit is de emancipatie van de vrouw in de maatschappij. Zij vraagt 

om modekleuren en dat zien we in beige, smaragdgroen en robijnrood. 

Dit zijn de basiskleuren en accentenkleuren. Want daarnaast wordt het de-

cennia feestelijk en uitbundig met heldere vrolijke glanzende kleuren, satijn, 

fluweel, goudbrokaat, diamant, wit, goud en zilver, platina, bergkristal en onyx.

De maatschappij met dit kleurpalet benoemd deze kleurserie met de naam 

Art Deco (1920-1939). Een herleving van kleuren van voor de eerste wereld-

oorlog. Een grande luxe volgt. Het staat geheel in verband met technologie, 

strakheid, abstraheren in chroom, staal en glas. Zodanig zelfs dat het rood 

verbannen wordt en alles zwart en wit moest zijn. Dan is het eind 20 er jaren.

Accentkleuren in de jaren

1920 - 1930

Feestelijke kleuren

1920 - 1930

Accentkleuren 1920 - 1930
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Het is een natuurlijk ‘verval’ van het kleurpalet. Geen kleuren. Daarbij treedt in 

de 1930 er jaren een economische crisis in. De witcultus is maar een paar jaar 

en het gemiste rood komt terug in de vorm van roze. Een aanzet tot vraag naar 

meer. De kunstwereld is weer wakker en kersenrood, fraise en mauve staan 

weer op het palet. Hierbij de tweede kleur pauwblauw, geel en grijs. 

In de mode is een rood jasje met zwarte rok. Deze kleuren worden toegepast 

tot WO2. U ziet na het gemis van de rode kleuren valt het bijna geheel in het 

rode segment, behalve de teint geel en het zwart.

Naarmate het decennia vordert en ook de economische crisis vordert tot een 

armoedebestaan gaan de rode kleuren er vanaf. Blijft dan ook over het blauw.

Dit is namelijk de goedkoopste kleurstof op de commerciële markt in 

verwerking van verven en kleding.

Kleur in 1930. Na de witte hype.

Het kleurenpalet van 1930 - 1940.
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Het is dan ook in de oorlogsjaren die volgen van 1940 tot 1945 dat we zien dat 

de rode kleuren weer helemaal NIET terugkeren. Geheel geen vrolijkheid in het 

kleurpalet. Rood pigmenten zijn te kostbaar en rood betekent het symbool van 

het Nazi Rijk, de Duitse bezetter.

Het kleurenpalet van 1940 - 1945. Sombere en grauwe kleuren in een grauwe maatschappij.

Het kleurenpalet na WO2

vanaf 1945.

De pastelkleuren komen weer

in gebruik in 1950.
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De jaren 1950 heeft een decennia naar de sixties vol energie en kleurgebruik 

tot zelfs benaming bont. Niets is te gek of het nu in harmoniekleuren gaat 

of in complementaire tegengestelde kleuren. Dessins zien we vooral in tegen-

stellingen, ruiten, streepjes en bloemmotieven. Het roodsegment is dominant 

over alle andere kleuren. Rood meubilair gelakt en ook met stoffen bekleding 

was zeer ‘in’.

Maar met de schakeringen van ALLE kleuren wordt het als bont ervaren. 

De kleuren hebben geen speciale kenmerken en betekenissen meer. 

Geen flinke expressie zit erin. Te ‘zoet’ van smaak. Dus als het 1960 en 

verder gaat is de vraag naar ‘vernieuwing’ gaande. En dat klopt precies met 

de nieuwe generatie van na WO2. 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 

Accentkleuren in 1950
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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. Het roodsegment is terug!

Het zullen de kleuren worden van de jeugd, de nieuwe generatie. Het make-

up gebruik van blauw of violet met een vrij bleek gezicht. De lippen vol rood 

of zelfs paars. Kleding met dieppaarse accenten. In 1966 ook de (niet) kleuren 

wit en zwart erbij wat met het paarse een uitstraling geeft van verovering, hot, 

sexy, extravagant. Maar zoals altijd gaat ook dit maar een decennia mee.

Is de maatschappij met haar roodpalet verzadigd? De sixties zijn kenmerkend 

een evolutieperiode in de vorige eeuw. Nieuwe gedachte van een jeugd die 

‘eigenwijs’ en haaks stond op de gevestigde maatschappij. Een zelfbeeld maakt 

totdat ook dat een ‘normaal’ aanvaarding wordt voor iedereen. Men is weer 

toe aan een variant in de kleuren. We missen de groene en grijzen eigenlijk.

In de zeventiger jaren zal dit plaatsvinden. De grijzen vinden we weer in de 

chromen, staal, rubbers, het bruin en groen. Vrij zachte kleuren neigen naar 

pastel. De flowerpower, hippies en het liefdessymbool treedt in. Zeg maar 

gerust een soft beeld. Vooral de accentkleur oranje zal het modebeeld bepalen.

Accentkleuren in 1960

Rood, pink en magenta.

1965
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1970 - 1980. De accentkleuren. De oranje kleur ook in het roodsegment vallend zal veel worden 

toegepast.

1970 - 1980.  De basiskleuren. Zachte kleuren, veel grijzen zien we in interieurkleuren met de primaire 

kleuraccenten: rood, geel blauw.
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Maar de 1970 tot 1980 jaren van de vorige eeuw zijn er ook van zoeken naar 

identiteiten. De zoektocht naar het zijn van onszelf en anderen. Zo komen we 

uit bij partners, stelletjes, gelijkheid en waarden man en vrouw. Dat vinden ze 

een evenwicht tegenover de voorbije kleuren-tsunami. De hype heet 

unisexmode. Het roodsegment wordt verbannen. Men hangt een filosofie aan 

van eenvoud, natuur en harmonie. Men stelt het mannelijke en vrouwelijke 

gelijk. Als het decennia vordert gaat de tint naar iets donkerder toe. Het is en 

blijft een korte hype, maar dat werd ook beïnvloed door de naderende 

economische crisis in de jaren 1980.

In de jaren 1980 tot 1990 is de economische crisis nog steeds een somberheid 

wat in het kleurenpalet zichtbaar is. De aanloop van donkere kleuren was er al 

eind 1970 er jaren met donkerbruinen, okers, nu gaat het richting zwart. 

En zwart MOET het zijn. Geen kleur meer! Alles moet zwart. Immers de moraal 

is tanende, ik ben die ik ben! Ik beleef de wereld van MIJN binnenkant en MIJN 

buitenkant! En die zijn zwart! Opstandigheid, zwarte make-up en kleding. Het 

is een spiegel van de jaren zestig, maar zonder enige vrolijke kleur. De maat-

schappij is er dan ook naar, polarisaties, problemen in samenleving. Keiharde 

tegenstellingen van goed en slecht.

1970 - 1980. 

Harmonische kleuren.

Zowel mannelijk als 

vrouwelijk.

1970 - 1980. 

Op het einde van het 

decennia treden de 

kleuren naar donkerheid.

1980.  De basiskleur is zwart. Nog nooit gekend als hoofdkleur.
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1980.  Naast het zwart als basiskleur zijn er nog accentkleuren als grijs, oranjes en paars.

Een herontdekkingstocht van het eigen ik. Net zoals in de jaren zestig. Nieuwe muziek, 

kleding, jeugdgroepen met outfits. Als we rood willen dan is dit voor hun rood haar.

1980.  Het meest gebruikt in het 

sombere kleurpalet.

Waar is het rood toch gebleven in de jaren 80? Waar is het vrolijke uitbundige? 

Is de liefdekleur er niet meer? Het rood wordt weer een taboe. Als de jaren 

negentig aanbreken is het eigenlijk een vervolg van het voorgaande. 

Vervlakking en eentonigheid. De nieuwe generatie van journalisten die in de 

jaren van 1980 actief aan hun carrière begonnen brengen mondiaal nieuws in 

de media als oorlog, ramp na ramp. Het mondiale kleurenpalet is zwart en rood 

van bloed. Deze kleuren raken de psyche van de mensheid als een negatieve 

kleur. Rood wordt nog wel toegepast op producten die GEEN relatie hebben 

met de psyche bijvoorbeeld gebruiksgoederen. Pas als in de negentiger jaren 

de computer en videocamera opkomt is het digitale tijdperk geboren en die 

laten weer ALLE kleuren te voorschijn komen. In een verscheidenheid van lichte 

en donkere miljoenen tinten. Kijk, nu staat u voor een eigen keuze te maken. 

Dat kan, u wordt wakker geschud mee te doen, acceptatie van het digitaal 

palet. Kies maar een kleur uit, een betekenis ervan (al u kent u die nog niet 

goed) dat komt later wel. De maatschappij doet mee met innovatie van 

producten en verpakkingen. U krijgt weer kleur op de wangen, een levens-

vreugde gaat weer tien jaar lang mee. En hoe zit dat met de kleur rood? 

Die had toch al een verstoorde vertrouwensbetekenis in het vorig decennia? 

Dat krijgt een herstel in de jaren 1990 en richting 2000. Immers de digitale fo-
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tocamera, videocamera en de computertechnologie, kleurenprinters en aanver-

wante mobiele randapparatuur registreert de waargenomen scene met al haar 

kleurenpracht.

Ook rood wordt digitaal verwerkt. Maar is het in de psyche nog negatief?

Het wordt meer verdrongen naar achtergrond, andere kleuren en vooral de 

mogelijkheden op de digitale wereldkleuren, de mengkleuren bieden zich aan.

Rood wordt gemengd met andere kleuren. Het roodsegment schuift als het 

ware op naar een gebruik van andere namen voor rood. Het primaire rood

kleurgebruik neemt af. 

Het kleurenpalet is na het grauwe 1980 er jaren veranderd in tegenstellingen, 

het complementaire gebruik van kleuren. Terwijl sommige modehuizen het 

weer op harmonische kleuren houden. Rood samen met magenta, of de oranje 

kleur weer toevoegen bij rood. De rode primaire kleur komt voor in de sport-

wereld en sportwagens. Als accentkleur voor damesschoenen met naaldhak. 

De rode kleur krijgt weer een sexy betekenis met lingerie in rood en de 

lipsticks hebben veel varianten in rood kleur. Daarnaast is ook het denim blue 

in opkomst. De spijkerbroek is ‘in’ en gaat nooit meer van de markt weg.

Wat later in het 1990 decennia, vlakken de kleuren wat af naar lichtere tinten 

en namen: zachtoranje, appelgroen, turkoois. In het roodsegment naar pink en 

roestbruin. Paarslila is in opkomst.

Fabrikanten en haar producten willen ook presenteren in complementaire 

kleuren. Zoals oranje met blauw, blauw en geel, groen en paars. Met primair 

rood lukt dat niet goed. Want tegengesteld aan felrood staat een lichtblauw.

Door de veelheid van kleurengebruik en de verschillende benaderingen is op 

te merken dat met dit decennia van 1990 men niet goed weet te combineren 

in kleurgebruik. Het gevolg is dat ik het gemiddelde van het decennia met de 

naam ‘bont’ benoem.

In vorige pagina’s heb ik al eens verteld over harmonische kleuren en ook over 

complementaire kleuren. De volgende pagina zal ik dat laten zien. Maar ook 

specifiek het roodgebruik.
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1990 - 2000.  De basiskleuren van decennia 1990 richting 2000.

Een mix van ALLE kleuren voert tot ‘bont’ palet.

Het rood komt langzaam weer in betekenis als ‘hot’ sexy terug in auto’s, naaldhakken en 

lipsticks. Het past als accentkleur bij het late decennia in de zachtere basiskleuren:

zachtoranje, appelgroenen, turkoois, aqua en zilver.

Harmonie in rode kleuren. Deze combinatie van kleur liggen op en naast elkaar in 

vermengingen. En dat in verschillende verhoudingen van gewicht, groote in formaat.

Complementair in rood, groen, en blauw. Deze combinatie van kleuren  liggen op en naast elkaar in 

tegenstellingen. Zonder vermengingen. Zo vormt het samen een eenheid van palet ‘bont’.
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Voorbeelden van de jaren 1990 tot 2000. Vooral veel complementaire kleuren. 

Het is een ‘bonte’ vertoning.

Het millennium 2000

Een nieuw tijdperk? Ook in kleuren? Ja, maatschappelijk zijn er goede 

voornemens om de nieuwe eeuw energiek en artistiek te vullen. 

Kleursystemen met toonaangevende fabrikanten geven de impulsen. Zo start 

Pantone Matching Color System een jaarlijkse voorkeurkleur op die publiekelijk 

zal worden gekozen en gewaardeerd (achteraf) tot kleur van het jaar. 

Natuurlijk is het maar een trendsetter, want de andere kleuren zijn ook 

mededingers. Eenkleurig is mooi maar combinaties van kleuren nog mooier. 

Wat kan de rode kleur betekenen in het jaar 2000 en dan verder in het 
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Decennia tot 2010? Nu veranderd dat vorig palet niet direct, het blijft nog een 

bonte vertoning, maar de designers zien wel in dat het roodsegment, 

feestelijk, verleid en seks sells is. De basiskleuren gaan dan ook in roodseg-

ment   zalm, cerise, roze, reds, paars en oranje. Met accenten in turkoois. 

Eigenlijk niet zo vreemd met het vorig decennia maar meer een push en mix 

naar nog eerdere decennia’s. Pantone stelt in 2000 de kleur voor Cerulean.

De volgende jaren zet de trend toch door in een ‘mix’. We noemen de 

volgende vier jaar dan Y2K. We zien de metalics, goud, zilver, brons. 

De denimblues, en legerlooks. Pantone speelt nog steeds een hoofdrol in de 

kleurtrends van elk jaar om te combineren.

2000. Cerulean kleur met een donkere accentkleur. Wel geheel complementair.

2001. Fuchia kleur met een donkere accentkleur. Rood valt nu in de harmonie.

Fuchsia

Cerulean
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2002. True Red kleur met een lichte accentkleur. Rood valt nu in de harmonie.

2003. Aqua Sky kleur met een donkere accentkleur. Rood valt nu in complementair.

2004. Tigerlily kleur met een donkere accentkleur. Rood valt nu in de harmonie.

Tigerlily

Aqua Sky

True Red
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2005. Blue Turquoise kleur met een lichte accentkleur. Paarsrood valt nu in de complementair.

2006. Sand Dollar kleur met een donkere accentkleur. Rood valt nu in complementair.

2007. Chili Pepper kleur met een lichtere accentkleur. Rood valt nu in de harmonie.

Chili Pepper

Sand Dollar

Blue Turquoise
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Dit is dus de periode 2000 tot 2004 in pagina 123 en pagina 124 laat zien 2005 

tot 2007. Het is weergegeven in de rode sectoren. Maar er waren natuurlijk 

ook andere kleuren ‘in’. We noemen het ook ‘it’ dat betekent het wit en het 

denim blue. Dat sterk combineert met huidskleuren. 

De jaren 2007 tot 2010 als afsluiting van het decennium zet het wit en blue-

jeans door met een aanvulling van turkoois. De rode hype lijkt weer terrein te 

verliezen. De ontwerpers gaan richting ‘boho’ (bohemin), prints en 

accenten van tuniekkleuren, veel leggings en jasjes. De ‘Geek chic’, een hang 

naar technologie en wetenschap maar dan in modehype gaat van start met 

grote donkere brillen en grote glazen of de ‘Nerd’ look treed in. Dit is weer een 

tegenstelling op de modehype als te zijn wars en afwijkend en contra van de 

gevestigde trends, beetje introvert type. De volgende kleuren laten dat ook 

zien. De roodachtige blauwe kleur is goed te combineren met wit.

2008. Blue Iris kleur met een rode accentkleur. Beide kleuren vallen in roodsegment.

2009. Mimosa kleur met een rode accentkleur. Beide kleuren vallen in roodsegment.

Mimosa

Blue Iris
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2010. Turkoois kleur met een rode accentkleur. Paars kleur valt in roodsegment.

Weer een decennia voorbij. Nu is het 2010 een nieuw decennia aan de beurt. 

De maatschappij gaat een reccessie economisch in en hoe reageert de 

bevolking op de geldende kleuren? Nu gaat zo’n economische crisis niet zo snel 

maar heeft toch wel sociale invloeden op de bevolkingsklasse. 

Dat is de verzuiling van klassestanden die zich gaan roeren. Er treed 

ongemerkt media en politieke gekleurdheid naar voren. Immers de verweven-

heid met kleur en politieke partijen en hun ideologie is een heilig huisje. 

En zoals altijd reageert de maatschappij met haar gemiddelde doorsnee 

bevolking daar dwars tegenin. Er zijn medestanders en tegenstanders van 

partijen en kleuren. Men vereenzelvigd zich met de kleur. Of geheel niet! 

Maar is dat nu ook in modebeeld of overig design te merken? Bijvoorbeeld 

waar dit boek over gaat in de kleur rood?

Niet zoveel hoor. De trend is in basiskleuren, blond, paars, dieprood en zwart.

Nerds en Geeks zijn er nog steeds. Het extravagante warme kleurbeeld komt 

terug, maar voor enkele jaren. Een kleurpalet is niet honkvast. 

Heeft commerciële waarden van vraag en aanbod. Men wil de consument vaak 

doen wisselen van hypes en trends. Weet de doorsnee burger iets van 

combineren? Vast niet in het gemiddelde kleurbesef.

Rood wordt wat vermengd met andere tinten om haar betekenis van bloed 

en oorlog te temperen. Want dat is volop in de media te vinden het bloed en 

geweld nationaal en mondiaal. Daarom geen primaire rode kleuren maar 

bedekt en in 2013 en 2014 verbannen. Dan treden de koele blauwe kleuren in.

Turkoois
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2011. Honeysuckle kleur met een paars accentkleur. Paars kleur valt ook in roodsegment.

2012. Tangarine Tango kleur met een rood accentkleur. Of samen met een wit.

2013. Emerald kleur met een blauw accentkleur.  De blauwe kleuren gaan in 2014 de basiskleuren 
worden. Veel denim blue. Ruiten blue shirts en blauwe gympen.

Emerald

Tangarine Tango

Honeysuckle
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2014. Radiant Orchid kleur met een blauw accentkleur.  De blauwe en violet kleuren gaan in 2014 de 
basiskleuren worden. Veel denim blue. Ruiten blue shirts en blauwe gympen.
Combinaties veelal met wit.

2015. Marsala pink kleur met een Marsala paars accentkleur.

2015. Marsala fuchsia kleur met een Marsala accentkleur.  Het warme toonbeeld moet een accent 
krijgen in donker of hieronder in een lichte kleur. Een trendkleur die gemakkelijk warme gevoelens 
opwekt als plaatsvervanger van het primaire rood.

Marsala

Marsala Pink

Radiant Orchid
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Het modebeeld in deze 2013, 2014 jaren schuift in kleur naar koel. 

Geleidelijk van het paars naar blauwe en grijze tinten. Veel ruitdessins in deze 

stijlkleuren. Blauw en wit in dameskleding, schoenen zijn gympen geworden. 

Daarbij het blauwe denim en het resultaat is cool look zonder enig hoogtepunt. 

Want het wordt massaal gekopieerd en door iedereen nagedaan dit te dragen. 

Voor mij niet vreemd deze hype, dit is gewoon commerciële marktwerking 

van de designers. Vraag en aanbod, maar wel met opzet een doorslagje naar 

aanbod! Is de consumentkeuze er dan niet meer? Eigenlijk is die keuze maar 

beperkt geworden. Economische redenen hebben de fabrikanten tot een voor-

zichtige en zuinige benadering gebracht tot een van ‘elkaar afkijken’, zich niet 

te branden aan een ‘buiten de boot vallen’ van de marktwaarde. Men kiest 

allen te samen voor een gemiddelde van ‘veilige handel’. Een deelwaarde.

Is er dan geen durf en lef meer een nieuwe kleurencollectie te maken in

fashions, nabijgelegen branches, interieurdesigns, reclame-uitingen? 

Nee, er zijn geen echte producenten die het aan durven. Wij burgers van de 

maatschappij zijn er ook niet op uit om in economische zin eens flink van kleur-

koers te wisselen. Men zou het wel willen maar doet het toch maar niet. 

Daar spelen fabrikanten op hun beurt weer op in. De kleurige accenten zoals 

rood, paars etc. zijn er wel maar vallen in een duur segment. Dat werkt zeker 

goed voor de fabrikant want die kleurvraag is bij de consument er zeker en 

vast. Strategie is dan ook, houdt de gemiddelde marktwaarde saai en egaal, 

de vraag naar frisheid en kleuraccenten wordt zo groot en verleidelijk, dat 

de consument toch besluit die (dure) kleuraankoop te doen. Ziedaar de maat-

schappij en haar bevolkingen manipuleren. Er heerst momenteel een kleurloze 

tendens onder ons.

Zou men het verzadiging kunnen noemen? Of geen waarde te hechten aan 

kleurkennis? Ik noem het maar vervlakking van waarden in de maatschappij. 

En dat op allerlei gebied. We worden geleefd in doen en laten. Regelgeving 

alom en de dag van vandaag lijkt op die van gisteren en zal morgen niet 

anders zijn. Verveling? Niet weten hoe? Over je heen laten komen? Het spoelt 

dan ook elke dag over je heen, middels een overvloed van depressieven, 

beelden, kleuren en ellende op het tv journaal en de vele nietszeggende 

discussieprogramma’s van de journalisten. De journalisten/redacties beroepen 

zich op vrije meningsuiting en denken duidelijkheid te brengen maar er is 
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veel verwarring te bespeuren. Vandaar dat de maatschappij ageert op vooral 

keuzes te maken. En de politieke wereld is hierbij ook actief. Heeft dit alles 

invloed op de kleur rood of een andere kleur? Ik denk het wel. Immers het 

algehele beeld van de maatschappij in Nederland en trouwens ook op 

mondiale gebieden is treurigheid, ongeloof en elkaar op een plaats zetten. 

Komt er toch weer een hokjesgeest, een verzuiling terug? Ja, dat gaat weer 

komen. Vooral de bezigheid van politiek in media is van een dusdanig laag peil 

geworden dat het haast beschamend is te vertonen. Is het vooropgezet van 

politieke leiders hun idealenstrategie u op te dringen? U te laten behoren tot 

een (hun gekleurde) klasseburger.

Bent u een linkse, midden of rechtse rakker? Ofwel in kleur gezegd rood, 

groen of blauw? U reageert heel verschillend op de stromingen van de partijen 

als een aanbod. En de vraag naar? U maakt een keuze in politieke richting, 

meestal een van zelfbehoud. En al predikken alle politieke partijen democratie 

toe te passen, toch is dat bij de burgerij niet aanvaard, immers die politieke 

partijen zijn te veel in eigen kringgeest bezig. Democratie is een maatschappij 

eenheid in samengaan. Dat ontbreekt nu in het politieke segment.

En die rode kleur? Die plakt nog steeds aan de arbeidersbeweging, socialisten, 

de gewone man en vrouw in de sociale sector. De bevolkingsmaatschappij 

kent allerlei lagen van mensen in sectoren. Meer in de middenklasse zien we 

de politieke groenen, een grote sector in onze bevolking die een vaste rustige 

achterban vormen. Meer rechts vinden we de democraten met de blauwe 

kleur, hoewel ze daaraan een koppelwoord hebben verbonden ‘sociaal’ 

democraten. Nou van sociaal is bij deze politieke partijen weinig van te vinden. 

Hun zijn niet vies van kleurmenging met iedereen als ze zelf maar de 

dominante zijn. Paars is dan de mogelijkheid. Maar rood en blauw is zo tegen-

gesteld net als links en rechts. U kiest het vooral zelf, hun weten het niet te 

zeggen wat u kiest. Ik zeg u het voor: de politieke partijen kennen u niet!

Vinden marktwerking in sociale en dienstensectoren een vies woord, zo zegt 

men. Maar doen er constant zelf aan. Dat is verlakkerij richting u en doorzich-

tige zelfzuchtigheid tot macht. Vergeten daarbij dat dit nooit gaat werken. 

De maatschappij bepaalt ons eigen lot.
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Kleur de grauwe wereld in. Leef met de kleuren, beleef. Hecht er waarde aan. 

Sleutelrol in de gebruiken en verwerking van de rode kleur is toch wel onze 

maatschappij samenstelling van ons in verschillende rassen en culturen. U zegt 

misschien wat heeft het rood nu voor betekenis in de maatschappij op zich? 

Ik zeg u, een waardering of een negeren van de rode kleur. Met een indeling 

in volksklassen van kleur. De maatschappij krijgt een bijzondere mix van een 

bevolking die bestaat uit alle soorten culturen en mensen van verschillende 

afkomst. En daarbij wil men ook nog een Europese Unie creëren met nog meer 

verschillen in opvatting en psyche over de kleur rood. Europa verkeert in een 

negatieve aard, een discripantie van linker en rechtse ideologieën van politieke 

partijen en landsheren. Duitsland wil een belangrijke leidersrol vervullen in het 

Europese Unieverband maar kampt met het roodsymbool dat in het verleden 

een nazistempel had. Rood heeft een socialistische aard. Terwijl het Duitse ver-

leden geheel met zijn rood die aard niet kende. En nu de Duitse Sociaaldemo-

craten SPD wel weer rood gebruiken als partijkleur. In Amerika is de rode kleur 

een rechts blok in politiek, de Republikeinse Partij. En zo heeft menig land wel 

verschillen in politieke kleuren. Dat er nog een spoor van volksklasse verzuiling 

zichtbaar is de Kieswet van 1922, toen werd er beslist dat er 

voortaan gestemd gaat worden met een rood stempotlood. Alle politieke 

partijen gooien haar kleuren in de verkiezingsstrijd. In deze tijdsperiode ont-

stond dan ook een extra stempel op volksklassen. Tot op de dag van vandaag 

zien we dit nog terug, de hokjesgeest. Wil men dit politiek zo houden? In de 

partijen een ideologie uitdragen waarin u uzelf in kan herkennen? Of wilt u 

die kleurenherkenning maar helemaal niet meer? Nu de maatschappij in 2015 

resoluut gaat veranderen kunnen de kleuren wel eens grondig gaan verschui-

ven in rangorde. Is het rood nog een socialisme aard of zal het keren tot een 

revolutie aard? In het buitenland mag men met elke andere kleur dan rood ook 

stemmen. Dit werd aangepast in de Kieswet in 2012.

Rood in de reclamebranches.

Er zijn relaties in kleuren en merken, domeinen van producten die met het 

rood te maken hebben als ‘merk’, huiskleur, traditie en historisch kenmerk van 

product, naamverbondenheid, herkenning, logo of merkbeeld. Niet alleen rood 

is in de branches vertegenwoordigd maar veel andere primaire kleuren ook. 

Blauw, groen, oranje, geel, zwart. Maar rood is wel een specifieke dominante 

kleur die als kenmerk heeft de signaalfunctie. Wat om de hoek komt kijken is 
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ook gebruik van kleuren in combinatie met logo’s, merken en zelfs met dienst-

verlening, soms een twistpunt kan zijn in het merkenrecht. 

Een product of onderneming kan zijn kleur, ook rood, claimen in een merk-

registratie waarbij de merkbescherming waarin de kleur voorkomt de 

beschermende factor is van het marktaandeel van merk, dienst, logo. 

Waar ook ter wereld, de duur van het merkgebruik en de hoogte van het 

reclamebudget.

Natuurlijk zijn ook combinaties van kleuren mogelijk, evenals vormen, grootte 

van formaat en uiteindelijk het domein zelf met varianten van de producten.

Typische roodlogo’s en diensten in verschillende domeinen:

Rode kruis, Hartstichting, SP, Coca-Cola, C1000, Sparkasse, AD, PvdA, Fiat, Seat, 

Leger des Heils, Heinz, H&M, Dupont, Honda, Hema, Adobe, Canon, xerox, 

Vodofone, Eneco, Santander, DE, MediMarkt, Febo, Avis, Esprit, LG, Kodak, 

Provincie Noord-Brabant, Puma, Lilly, Kelloggs, Printerest, Evian.

Roodlogo’s met een extra steunkleur of fondkleur:

DHL, Kruidvat, MacDonalds, Lego, Shell, Videoland, van Nelle, Mars.

Domeinrelaties met betrekking in segmenten:

Sinterklaas en Kerstmis, Pinksteren, Voetbalverenigingen, City’s, Automerken, 

Blusmiddelen, Bier en frisdranken, Cosmetica.

Ikzelf als grafisch ontwerper kent u als geen ander. Samen met vele 

collega’s analyseren wij u op de commerciële markten en zetten de koers die 

u eigenlijk verlangt uit. Producten en diensten hebben veel ‘vaste’ kleuren die 

bij u in psyche zijn ‘aangepraat.’ Hebben zo een karakterherkenning van het 

product voor u bepaalt. Hierin zit symboliek en betekenis verpakt met de bood-

schap het product te bezitten, te kopen, gebruiken, te erkennen en die u tot 

voldoening brengen. Wilt u het rood? Oké. Geen rood? Oké. Groen? 

Nee, dat gaan we niet doen, wij reclamemakers sturen u toch naar rood, maar 

dan wel een variant ervan! 

Nu de maatschappij een chaosbeeld gaat opleveren, zowel economisch als ook 

op sociaal terrein is het voor reclamemakers, fabrikanten en dienstverleners 

moeilijker u te doorgronden op gedrag en handelingen. 
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Uw psyche is ook in ‘chaos’ vertegenwoordigd. De kleur rood heeft al van 

oorsprong in ons mensdom een psychologische en symbolische 

betekenis. Stond voor een gemiddelde vaste waarde. Zoals: energie, kracht, 

vernieuwing, actief, exploitatie, strijd, versterkend, passie, vastberaden, 

moedig, kern, loyaal en innerlijke warmte.

De gemiddelde vaste waarde is geen gemiddelde meer. Er komen heftige 

schommelingen in het rode segment op de markt. Want het rood gaat ook 

andere psychologische en symbolische betekenissen krijgen waarvan u zich wil 

distantiëren: bloed en oorlog, moordaanslagen, terreuraanslagen, onschuldige 

slachtoffers, rampen, gewelddadige films, verslaggeving, zelfs journaals en 

in politieke roodschakeringen.

Dat heeft ook effect op de marktsegmenten van de handelsmaatschappij. 

Hoewel dat niet direct zichtbaar zal zijn. Maar na 2015 zal het primaire rood 

afnemen in de handelszone om plaats te maken voor meer vrolijke tinten in 

andere kleuren. Het primaire rood zal vervangen worden met bijmengingen 

van andere kleuren. Maar rood is haast niet bij te mengen dan alleen met 

een blauw of geel. De ontwerpers gaan purper, violet of een magentasoort 

presenteren. Een dominante fondkleur is wel goed als heersende kleur en 

de primaire rode kleur wordt maar een accent, niet meer dan dat. Eigenlijk een 

omgekeerde betekenis van vroeger.

Het betekent ook een verandering op den duur in uw psyche voor het primaire 

rood. De afkeer zal geleidelijk toenemen, geheel natuurlijk en plaats maken 

voor een afgeleid ‘rood’. Maar in psyche geeft u er toch dezelfde kenmerken 

aan maar dan wel in de positieve gemiddelde waarde zoals in de eerste alinea 

staat. In wezen merkt u er weinig van, alleen de kleur rood is anders gewor-

den. Totdat? De verzadiging en vervlakking van de aanname van dit proces een 

decennia duurt en een ‘renaissance’ volgt. Een volging van maatschappij-

verandering natuurlijk (wanneer?), die een omslag teweeg brengt in onze 

samenleving naar ‘beter’ of, en dat kan ook, naar ‘slechter.’

U wordt in het commerciële segment ‘bewaakt’, ‘bespeeld’, ‘geleid’ en 

‘verleid’ tot... actie te ondernemen, ‘te volgen’ in trends, hypes, levenstijl en 

aannames. Zo ook in het volgen van de kleurentrends. Meer voorin in dit boek 
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staan al voorbeelden hoe de kleuren in de decennia’s van de vorige eeuw 

verlopen zijn. Er is duidelijk een curve te zien in de vrolijke en de sombere 

kleuren die in het tijdsbeeld ontstonden. Dit zal ook in de toekomst niet anders 

gaan. De kleuren passen zich aan, aan de tijdsgeest. Aan uzelf! Uzelf bent de 

tijdgeest die actie en reactie voortbeweegt in een communicatie. 

En die communicatie is te analyseren in een tegenwoordige mondiale chaos. 

Conclusie van de analyse is: wij zelf, met volksvertegenwoordigers en al in een 

mondiaal circus, maken de chaos groter en groter! Verwarring levert 

fouten op, de leefmaatschappij is in verwarring. Eenheid is verdeeld, in 

politieke segmenten, te breed, te groot ideaal om één Europa te smeden.

Het is niet puur of primair meer in de soevereine landen van Europa, zoals ook 

de primaire kleuren hierin verschillende betekenissen hebben. Rood of blauw 

is een basiskleur maar er komen zoveel andere kleuren bij als groen, oranje 

en geel dat het een bruine brij gaat worden van somberheid. Nu er met een 

religie-oorlog ook nog een zwart (IS) bij wordt gevoegd komt in het 

kleurenpalet en de leefmaatschappij dit decennia, een boek te staan dat inkt-

zwarte pagina’s laat zien met rood bebloed. 

Het ‘nieuwe’ decennia zal het zwarte decennia worden met rood besmeurt.
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Ingrijpen op de komende gebeurtenissen?

Heeft het wel zin het kleurpalet te veranderen? Ik doe u een voorspelling die 

wellicht waar gemaakt gaat worden. Het is haast niet te vermijden een nog 

chaotischer maatschappij met verdeeldheid in onze levensvreugde te onder-

gaan. Ik ben geen doemdenker, laat dat wel te verstaan zijn, maar constateer 

dat we ver onder de norm zitten van een normale communicatiewereld. 

Is er nog op tijd in te grijpen de chaos te ordenen?

Laten we vooral dan gaan voor optimisme. Vrijheid en blijheid communiceren, 

naar sociale omstandigheden, en economische perspectieven. Daar is leiding, 

bestuur en ook begrip voor nodig, in alle lagen van de bevolking. Optimisme 

kan ook in kleurvertoon plaatsvinden. We verminderen inderdaad de 

rode kleur, met zijn negatieve symbolen, om die plaats te laten maken voor 

meer frisse vrolijke kleuren. De nieuwe kleuren daar mee om te gaan, het zelfs 

mooi te vinden. Een psyche aanname die uzelf weer ‘oppimt’ tot een actie 

van ‘ik doe mee’ in een samenleving te komen van vriendelijkheid, respect 

en waardering voor een ander. De trend naar verandering in kleur is al in een 

beginfase ingezet en de ontwerpers zullen designs geven in de komende jaren 

richting de zachte pastelkleuren. Maar er zal door de maatschappij een accep-

tatie moeten komen dit kleurgebruik in praktijk uit te voeren. Het zal al veel 

helpen de TV programma’s eens van negatief rood te ontdoen. U eens meer te 

laten lachen, geheel natuurlijk te laten ontspannen.

U kunt zelf heel veel doen aan ontspanning en innerlijke rust. Verdiep u eens 

in het kleurenpalet. Vernieuw uw gedachte over de kleuren en breng het in 

praktijk. Verander uw interieur of kledingstijl eens in een helder pastel met wel 

een accent van een harmonieuze of complementaire kleur. Gebruik het groen 

van planten als accentten. Deuren of kozijnen als accenten. Vitrage, spaarzaam 

en te denken valt aan vloeraccenten. Maar wordt bewust dat primair rood met 

deze maatschappij en de ontwikkelingen die nog zullen volgen terrein zal 

gaan verliezen. Het rode bloed dat wij dagelijks zien vloeien willen wij niet 

meer zien! Ban het uit uw psyche! U zult zich beter voelen.

Frisheid, kalmte en rust zijn de kenmerken van de ‘nieuwe kleuren’ voor het 

komend decennia. Wijkende kleuren die als ‘koel’ overkomen maar met de

accenten van donkere kleur de sfeer vormt die wanden, kleding en 

voorwerpen doen ‘sprankelen’ van attentie.
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Deze kleuren, die richting moeten we opgaan. Zachte kleuren in ondergronden en kleine velden of 
vormen, dessins in wit of in combinatie met de accentkleuren.
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Of zelfde reeks in witte ondergronden en kleine velden of vormen, dessins in de accentkleuren.
Rust en kalmte, helder en ruimte scheppend.

Nog meer frisheid, kalmte en rust bereikt u met witte ondergronden of net 

een tintje wit eraf en dan gebruik te maken van een zachte pastelkleur als 

harmonie. Daar hoort zeker bij de donkere accentkleur. De grootte van dessin, 

vorm en plaats waar dit te plaatsen is van groot belang. Evenwichtigheid gaat 

zo behoren in uw ‘nieuwe’ psyche van kleurbeleving. Wij bannen het rood uit!

Of neem een vervanger voor het primaire rood. Rood is een zwaar drukkende 

kleur. Maak het allemaal veel lichter en ruimtelijker in kleuren. Uzelf zal de 

verlichtende energie ook ervaren in een blijheid en vrolijkheid. Op de volgende 

pagina’s geef ik nog meer voorbeelden. Dit zijn interieurs die veelal kaal zijn 

ingericht. Met accenten in kleurgebruik kunt u een rust brengen in het interieur 
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om een harmonie of een aandachtspunt te vestigen. De voorbeelden tonen de 

oude en de nieuwe styling in hetzelfde interieur.

Hiernaast een onrustig concept.
Veel te veel kleuren maken het  
interieur tot een ‘bont’ onrustige
kamer.

Onderste foto:
Rust en orde met zachte tinten
op de wanden. 
De accenten worden gemaakt met 
een deel van paars op de vloer en 
een kastpanel.
Extra een kijkaccent kleur op de 
muur. Bij dit paars passen ook 
groene planten. 
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Hiernaast een grijs concept.
Te weinig kleuren in dit interieur 
maakt het geheel saai, doods,
teveel hetzelfde.

Onderste foto:
Met enige kleur op de wand erbij 
en een spannend rood patroon 
karpet op de vloer is er genoeg 
accent die de kamer opfleuren tot 
intens en vrolijkheid.  

En wilt u absoluut geen rood meer in huis dan kan bij de zachte lila wand ook een groene kleur worden 
toegepast als vloerkleed.  
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De vele grijze tinten zijn dan wel 
een neutrale kleur maar bieden 
toch een wat sombere indruk van 
de kamer weer.

Onderste foto:
Met enige kleur op de wand erbij 
en een kijkaccent als tv wand geeft 
de kamer een vrolijker sfeer weer.

De pasteltinten zullen in 2016 en daarna meer worden toegepast in allerlei domeinen.
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De kamer geeft net iets te weinig 
harmonie in de kleuren.

Onderste foto:
Door de wand een mintkleur te 
geven heel licht en het tafeltje 
in de harmoniekleur groen te 
realiseren is er net iets meer sfeer 
gemaakt.

De pasteltinten zullen in 2016 en ook daarna meer en meer worden toegepast.
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De kamer is op de goede weg van 
kleurengebruik.
Heeft een goed kaal en groen 
accent dat van buiten naar binnen 
doorloopt.

Onderste foto:
Om nog meer eenheid te geven 
met buiten en binnen is de aarden 
wal, of oud stenen muur die buiten 
is, in tint doorgetrokken naar de 
binnenwand. Harmonie met de 
natuur.

Prima interieur kleuren als een basis. Geen gordijnen of vitrage is nodig. Voor zonwering kunnen 
ook buitenscreens in het concept worden gerealiseerd.
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Rood en ook de andere kleuren in 2016 

Het primaire rood zal in 2016 afnemen in allerlei domeinen, in fashion met 

haar accessoires als schoenen, tassen, sierraden, huishoudelijk voorwerpen, 

interieurdesigns, meubelen, vitrages etc. Zelfs in make-up zal het rood een 

andere kleur worden. Het rood zal veranderen in een aanverwant of afgeleid 

rood van kleur. Zelfs oranje en paars behoren tot het rood palet. 

Kleurproducent Pantone is marktleider op het gebied van kleurtrends die per 

jaar, modekleuren voorstelt en dit advies wordt ook voor een groot deel van 

de ontwerpers van modehuizen en ook in de marketingwereld gevolgd in de 

designs. 2016 heeft net als vorige jaren een prachtig palet van kleuren. 

Als we dit samen met de maatschappij en designers uitvoeren wordt dit een 

prachtig en evenwichtig, vrolijk aanzien. De voorstellen van Pantone in 2016 

met kleurgebruik liggen allemaal in de pastelkleuren. 

Er worden vier combinatieseries van kleuren genoemd die goed samen 

gebruikt kunnen worden. Niet zozeer allemaal tegelijk, maar het past wel met 

twee of drie kleuren van de reeks bijeen. Meestal is de derde kleur de 

accentkleur die spaarzaam of geheel dominant gebruikt kan worden. 

Het gebruik wordt dan harmonisch, met alleen pastellen, of complementair in 

karakter als een dominante kleur erbij komt. Enkele pagina’s verder staan er 

voorbeelden.

Rood in 2016 
Pantone benoemd in 2016 de kleur Rose Quartz en Serenity als de hoofd-

kleuren in pastel. In een harmonie zijn deze twee kleuren met elkaar te 

combineren. 

Daarnaast heeft Pantone nog een kleur uitgekozen in het Voorjaar 2016,

met de naam Lilac Gray. Met een aanbeveling van nog drie kleuren die hier 

goed bij passen. Deze namen zijn: Fiesta, Green Flash en Iced Coffee.

Let wel, het zijn kleurconcepten die u kan opvolgen en zijn zodanig 

uitgekozen dat ook de kleur van vorig jaar 2015, het Marsala (rood) en 2014 

Radiant Orchid hier bij passen. U hoeft dus niet alles direct in huis te

veranderen om geheel bij de scene te horen.
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2016. Rose Quartz, kleur van Pantone. Zalmkleur. Kan ook in percentage tinten worden gebruikt.
Combineerbaar met Serenity.

2016. Lilac Gray van Pantone. Een voorjaarskleur die in combinatie wordt gebruikt met de kleuren: 
Fiesta, Green Flash en Iced Coffee.

2016. Serenity ,kleur van Pantone. Lichtblauw pastel. Zelfs deze kleur valt in het roodsegment!
Combineerbaar met Rose Quartz.

Serenity

Lilac Gray

Rose Quartz
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Rechts is de kleur van 2015, Pantone Marsala, ook aanwezig. Past bij 2016.

2016. Rose Quartz en Serenity toegepast in een interieur.

Rechts is zelfs de kleur van 2014, Pantone Radiant Orchid, goed in harmonie met 2016 Serenity.

Serenity

Rose Quartz
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Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016
Dit zijn allemaal Pantone kleurvoorstellen, gebracht in vier series. Natuurlijk 

niet alle kleurengebruiken naast elkaar in de serie maar een keuze maken in 

combineren van twee kleuren of mogelijk drie. Ik geef u eerst alle kleuren per 

serie. Daarna de mogelijkheden van keuze per serie van bijvoorbeeld hoe twee 

kleuren samen te gebruiken. De kleuren gaan geheel terug naar de jaren 1950. 

Zeer herkenbaar de zachtheid. Keukentjes, meubelen en interieurs waren 

destijds in deze kleuren gelakt.  Serie 1.

Silver Gray

Serenity

Rose Quartz

Lint

Orchid Haze

Fig

Thyme

Volcanic glass
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Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016

Serie 2. Vooral het geel en rose zijn bekende kleuren uit 1950.

Rose Quartz

Serenity

Vetiver

Nostalgia Rose

Cream Gold

Starfish

Major brown
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Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016

Serie 3.  Zachte pastellen, pas op met grote vlakken. Beperk het aantal kleuren.

Serenity

Rose Quartz

Blooming Dalhlia

Walnut

Artic

Opal Gray

Frosted Almond
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Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016

Serie 4.  Koelere kleuren. Aan te raden is een percentage te gebruiken voor 

grote velden. Met accenten wel volle kleur maar voor kleinere oppervlakken.

Rose Quartz

Granite Gray

Cloud Dancer

Lupine

Serenity

Artic Ice

Opal Blue

Puritan Gray

Luminary Green
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Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016
Mogelijkheden van keuze per serie van bijvoorbeeld hoe twee kleuren samen 

te gebruiken. Gebruik harmoniekleuren of contrasten die accent vormen.

Enkele voorbeelden. Houd ook rekening met lichtinvallen, raampartijen en 

weerspiegelingen en schaduwen (grijs weergegeven).

Serie 1.

Silver Gray

Serenity

Rose Quartz

Orchid Haze

Fig

Thyme

Lint
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Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016
Mogelijkheden van keuze per serie van bijvoorbeeld hoe twee kleuren samen 

te gebruiken. Gebruik harmoniekleuren of contrasten die accent vormen.

Enkele voorbeelden.

Serie 2.

Rose Quartz

Vetiver

Nostalgia Rose

Cream Gold

Starfish
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Serenity

Rose Quartz

Blooming Dalhlia

Walnut

Artic

Opal Gray

Frosted Almond

Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016
Mogelijkheden van keuze per serie van bijvoorbeeld hoe twee kleuren samen 

te gebruiken. Gebruik harmoniekleuren of contrasten die accent vormen.

Deze serie staat al goed in rangschikking. Twee aan twee. U durft? 

Geheel voor retro? 

Serie 3.
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Rose Quartz

Granite Gray

Cloud Dancer

Lupine

Luminary Green

Serenity

Artic Ice

Opal Blue

Puritan Gray

Wat u kunt gebruiken in combinatiekleuren in 2016
Mogelijkheden van keuze per serie van bijvoorbeeld hoe twee kleuren samen 

te gebruiken. Dit zijn harmoniekleuren.

Deze serie staat al goed in rangschikking. Twee aan twee. Goed met wit en 

zwart.   Serie 4.
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Eindanalyse

De rode kleur als primaire kleur is natuurlijk het ware rood van het spectrum. 

Wordt ook zo als naam gebruikt en we herkennen deze kleur als een symbool 

van de mensheid zelf, onszelf en verbonden met ons innerlijk karakter.

Is het ons ingebakken of aangeleerd dit rood? Vrijwel zeker. Een ontwikkeling 

in de roodbenaming en het symbool van betekenis verschillend in de cultu-

ren over alle continenten. Was het symbool en betekenis anders in de vorige 

eeuw? Ten opzichte van het heden? Ik kan wel constateren dat het rood een 

andere betekenis heeft dan destijds. Want het is een menselijk proces van 

‘aanleren’ en communicatie door de decennia’s heen. Maatschappij veranderd 

met haar normen en waarden, zo ook de kleuren.

Gaat er wat veranderen in de kleurenwereld? Jazeker dat is een continue 

proces van aanname, waardering, trends en hypes dat in de maatschappij door 

jeugdigen wordt aanvaard. Erbij te horen, regie te nemen, gewoon volgbaar.

Eigenlijk niets nieuws want het gebeurde vroeger ook. Maar de communicatie 

van toen en nu zijn wel veranderd. De digitale wereld is van kleur. En toch 

vertel ik u de rode kleur is UIT.

Het primaire rood maakt plaats voor combinaties, gradaties in haar 

roodsegment. Dat wil zeggen en dat staat op vele pagina’s hiervoor al, dat ook 

oranjes, paarstinten en bruinen tot het roodsegment behoren. Zo wordt het 

roodpalet breder. Het betekent met de verandering ook andere waarden en 

karakters in haar betekenis. Terwijl het symbool (bv. een koffieapparaat) wel 

hetzelfde blijft. Het koffieapparaat krijgt een lila kleur nu. Het veranderd uw 

psyche in een andere aanname van rood. Betekent een kleur iets met 

symbolen? Koffie is toch iets met rood? Ja en nee. U is het aangeleerd zo te 

denken. U heeft voorkeuren in uw systeem gebouwd. Niet? Dan behoort u tot 

de makke volgelingen die alle kleuren aannemen. Of tot de groep van egocen-

trischen die niets willen toestaan in het communiceren.

Er is een vrijheid van kiezen en favorieten in de kleuren, je persoonlijke aard te 

behouden en op te komen voor iets lief te hebben en te behouden. Maar er is 

ook vrijheid te kiezen om te veranderen, er mee in te stemmen en je karakter 

te verbreden tot vreugde in het dagelijkse leven.
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Het komt tot u, gewild of ongewild die kleurenrevolutie van het dagelijkse nu. 

Geen ontkomen aan. Immers was het vroeger al zo, het is niet anders 

eigenlijk nu. Het wordt u aangeleerd en aangepraat. Dat is communicatie en 

wel in commercie. Een commercieel segment in de reclamebranche met 

fabrikanten en producenten, een wereldhandelseconomie die in producten 

vraag en aanbod produceren.

Vele handelssegmenten van economie gaan daar in op. Maar ook het 

Kleurensegment met waarden die in het menselijk karakter liggen opgesloten 

en zo wisselend kunnen zijn, ook goed in de marktwaardering scoren.

Want u bent beïnvloedbaar! We gaan u van het ‘rood’ af helpen. 

Er gaan kleurpaletten komen in het roodsegment die gradaties tonen met 

oranje, blauwen, okers en bruinen. U heeft op vorige pagina’s in dit boek al 

kennis genomen met deze kleuren. Allen horen tot de kleur rood. De nieuwe 

kleurpaletten hebben ook nieuwe betekenis meegekregen. Een ‘aangepraat’ 

communicatiemiddel met de boodschap verpakt in metaforen: modern, nieuwe 

trend, hype, in, nieuwste, hip, hoor erbij in levensgeluk. Maar realistisch gezien 

is het niet meer dan een concurrentieslag op de kleurenmarkt van verven en 

kleurproducten van de fabrikanten. En die zijn er heel veel met aanverwante 

fabrikanten en designers met gebruiksgoederen. 

De belangrijkste kleurproducenten zijn Pantone, Flexa, RAL, Akzo, Sigma en 

PPG. Allen strijden en bevelen aan, hun jaarkleur en ‘jaarprijs’. Vaak valt HUN 

kleur rood in de prijzen. Een gewoon luisterend oor die de fabrikanten doen 

naar de maatschappij en het economisch voordeel er uit te halen.

Immers interieurs, gebruiksvoorwerpen, meubilair, schildersbedrijven, 

tapijten en textiel, schoenen en fashions zijn commercieel in de maatschappij.

Het spectrum primaire rood is uit, is te monotoon en niet concurrerend in de 

markt. De ‘verleidende’ kleurnuances in het roodsegment zijn wel variabel in 

marktwaarden. De producenten brengen dat zeer breed en het waardedeel 

wordt ook vanzelf breed. Daarbij komt nog dat de vele verwante kleuren van 

het rood met vele andere kleuren goed zijn te combineren tot harmonie, 

complementaire kleuren, metalics, chroom en zilver. 

U wordt verleid mee te doen! Maar de fabrikanten zijn ook voorzichtig elkaar 

niet al te veel pijn te doen, daaraan is bestendigheid gekoppeld. De consument 

niet al te zeer opzadelen met een psyche drang van chaos te veroorzaken.
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Met een oog voor de medeleveranciers in de productiesectoren en de 

leveringen die wel waargemaakt moeten worden. Designers zijn hardnekkige 

creatievelingen die vastbijten maar toch fluwelen handschoenen dragen. 

Een economische flop van een artikel kan niet worden gemaakt. Zo zullen de 

kleurwisselingen niet abrupt verlopen en het rood zal ook wel eens een paar 

jaar veranderen in een ander kleursegment. Vele factoren van uzelf bepalen 

ook de marktwaarde van kleuren in de maatschappij. Leven en geluk met 

gezond zijn, zijn factoren die de economische start betekenen in de handels-

geest. Het is altijd zo geweest dat de analyse van marketing een grondbasis 

heeft. Al eeuwen sinds het mensdom begon is het waarnemen en 

communiceren. Schrijven en beschrijven, optekenen en agenderen.

Symbool - Teken - Betekenis!

Ik raad u aan ook mijn boek met de titel ‘Wij zijn...’ te lezen.

U kunt dit boek ook vinden en downloaden geheel gratis op deze website.

In dit andere boek staat de analyse, u als individu in de maatschappij centraal. 

Uw oorsprong, psyche, reclameboodschap en de maatschappij met al haar 

bevolkingsklassen en externe invloeden worden (be)genoemd.

Bovendien een analyse van het politiek Nederland en de EU theorie.

Wilt u het Zwarte Piet verhaal eens grondig doornemen? Ook dat staat erin 

opgetekend. Het gehele boek is voorzien met visuals geïllustreerd door eigen 

ontwerp.

P.M.J. van de Watering, 2016


