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WIT
Is wit nog wel helemaal geliefd als kleur in onze voorkeur aanwezig?
Een vraag die zeer persoonlijk kan zijn. Een keuzevraag, te kiezen?
Gaat men voor wit, qua uitstraling? En geeft men er waardering aan?

Wit staat als kleur (hoewel het geen kleur is) in de maatschappij.
Favoriet of toch maar niet. In omstandigheden die een maatschappelijke toon 
hebben zeker wel, als een symbool met een verklaring erbij.
U toont uw styling, personality, richting, karakter en rust.
Wit en zwart zijn goed in overeenstemming, kunnen elkaar verdragen, zodanig 
contrast geven, te zijn intrige en ook opzienbarendheid. Stijlvol in gebruik is wit 
in alle domeinen een schoonheid. In dit geval is wit de basis en het zwart,
het accent van persoonlijkheid.
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Dit boekje gaat over het zwart en wit. Is het nu wel of geen kleur 

bekennen? De maatschappij spreekt over de kleuren zwart en wit in de 

bedoeling iets aan te duiden dat zwart is of wit is. Nou ja wat er op lijkt 

zwart te zijn. Of als voor wit door te gaan. Meestal gaat het dan om 

gebruiksvoorwerpen, kleding, interieurs, verven, etc.

Het is een aanvaardbare standaardnorm geworden in de maatschappij 

om het wit en zwart wel heel sterk te onderscheiden. Iets wat enigszins 

donkergrijs is valt in zwart. Heel licht grijs noemt men al aan de witte 

kant. Om nog maar niet te spreken van zweemkleuren die het wit en 

zwart beïnvloeden. Mijn analyse is duidelijk en helder. Beide ‘kleuren’ 

zwart en wit zijn GEEN kleuren! Dat het in de maatschappij wel als een 

kleur wordt genoemd is maar een overleverde, vertelde aanname van 

gemiddelde communicatie. Dat heeft te maken met het symbool, het 

teken en de betekenis die er aan zwart en wit wordt gegeven en 

toegekend. Dat is niet alleen de ‘kleur’ zwart en of wit, maar de vele 

verschillende toepassingen in onze leefmaatschappij.
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Analyse zwart wit in de maatschappij

Het gaat in de analyse over het zwart en wit. Is zwart en wit wel een 

kleur? In de maatschappij is dit aanvaard als norm voor kleuraanduiding, 

maar zuiver zwart en wit bestaat niet. Ook in domeinen van vakgebie-

den, zoals industriële vormgeving, religies en culturele visies, waarin 

zwart en wit wordt gebruikt is sprake van verschil in opvattingen.

Deze verschillen in het zwart en wit horen bij de verklaringen die er 

aan worden gekoppeld. Ik kan noemen maatschappelijk, in psyche 

beoordeling, symboolverklaring, als teken met een toepassing, 

technieken zoals grafisch, in artwork zoals fotografie, handelstechnisch 

in bijvoorbeeld gebruiksartikelen, mode, architectuur, verven en inkten, 

plastics en zelfs het wetenschappelijk domein.

Is er iets niet geheel zwart of wit?

Ja alles is niet zuiver zwart of wit. Er is sprake van donkergrijs naar licht 

grijs. Gebroken wit. De naam is dan grijstinten of grey. We gaan dadelijk 

dit in onze maatschappij bekijken. Maar eerst iets technisch uitleggen. 

Het kleurenspectrum kennen we als een elektromagnetische golfband 

met korte en lange golven in nanometers (nm). Korte golven behoren 

tot het ultraviolet en de lange golven behoren tot het infrarood. Beide 

soorten zijn niet waarneembaar voor het menselijk oog. Hiertussen loopt 

een ‘continu spectrum’ dat wij zien als regenboogkleuren. Slechts een 

deel van dit spectrum is zichtbaar licht van 380 - 760 nm. Dit is eigenlijk 

het ‘witte licht’ dat wij zien. Maar is dit wel wit? Het witte licht bestaat 

eigenlijk uit ALLE kleuren. Het witte licht ontstaat als alle primaire 

kleuren, de kleuren groen, blauw en rood, in golflengte, in een evenveel 

vol percentage samenvallen tot een additieve kleurmenging. Zie het als 

drie stralenbundels van de verschillende kleuren ineen. Dus met gekleurd 

licht. (met de eigen even sterke golflengten)
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Maar hoe zit dat dan met verf en inkt?

De verf en inkten zijn ook primaire kleuren van geel, magenta en cyan. 

Worden deze kleuren vermengd (opgeteld) dan spreken we van 

subtractieve kleurmenging. De samensmelting wordt dan in theorie 

zwart. In werkelijkheid een ‘bijna zwart’. Net niet diep genoeg om zwart 

te zijn.

Zien we dan wel wit en het zwart zuiver?

Nooit kunnen we wel stellen. Het is een alledaags gebeuren van 

lichtreflecties om ons heen. Gradaties, percentages in procenten van 

opvallend en afnemend licht. Wat wij zien is de lichtval, de golflengte 

die reflecteert als een kleur. De reflectiehoek en de absorptie van het 

voorwerp of scene, waaruit de materie bestaat. Dat kan glanzend of 

een mat oppervlak hebben. Een kleurmineraal van een element die de 

eigen samenstelling biedt van een oppervlak. Het licht dat het oppervlak 

bereikt wordt teruggekaatst, dichtbij of ver weg en heeft een golflengte 

van een bepaalde kleur. Dat is de kleur die wij waarnemen. Zo is het als 

er niets wordt teruggekaatst en alle licht wordt geabsorbeerd, dan is 

het de kleur zwart.

Alle kleuren worden teruggekaatst, let wel met dezelfde golflengten 

en vol 100% dan is het de kleur wit. Zijn de golflengten niet gelijk van 

de primaire kleuren dan wordt een kleur waargenomen. Maar deze 

kleur(en) hebben dan een wit of grey in zich. Het is altijd vermengd met 
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wit en-of zwart. Wij mensen kennen ongeveer een 200 tal kleuren. 

Met de lichte en donkere invallen erbij opgeteld ongeveer 1 miljoen aan 

verschillende kleuren.

De mengkleur zwart en wit is grey en het meest optredend in het object 

van waarnemen. De lichtsterkte van de dag en de belichting op het 

onderwerp bepaalt de kleur, contrast en de sfeer. 

Drukwerk of een monitorbeeld kan een teveel aan wit of zwart voort-

brengen. Een zware tint grijs noemen we al snel zwart, al kan daar wel 

een zweempje in zitten van een primaire kleur als geel blauw of rood en 

de vermenging met een klein percentage. Wit noemen we ook een 

‘kleur‘ met dezelfde missmatch van bijkleuren. Maar in de drukkerij 

spreekt met van geen kleur als het om wit gaat. Men drukt niet met 

witte verf of inkt. Het papier is daar de witte kleurfactor. 

De zeefdrukkerij met screenwerken gebruikt wel witte verf op allerlei 

producten zoals glas en plastics. Dit zijn dekkende verfsoorten wit of 

zwart, maar ook andere kleuren.
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Met kleurzwemen op ‘neutraal’ wit veld
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Met kleurzwemen op ‘neutraal’ zwart veld. Let op, de vlakjes zijn hetzelfde als 
de vorige pagina. Toch lijken ze geheel niet op elkaar!
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Zo komen we al snel op de mengkleur grijs. Dit is wel de moeilijkste 

kleur om te drukken in een vierkleurendruk. Grijs samengesteld in de vier 

kleuren CMYK heeft namelijk van alle vier de kleuren een percentage dat 

vermengd tot een grijs toont. In subtractieve menging. Is er bij de raster-

punt van een deelkleur sprake van een te grote of te kleine kopiepunt op 

de drukplaat dan is er al afwijking in het grijs. Ook verzadiging van inkt 

en inkttoename rasterpunt t.o.v. plaat en papier, kan het drukprocede in 

grijstinten wel of niet doen slagen. Is er een afwijking in één of meer-

dere kleuren hierin dan is er gelijk sprake van een grijs- of kleurzweem.

Eerst even wat psyche over grijs

Niet onze favoriet die kleur grijs. Het heeft betekenis mee gekregen in 

associaties met gedachten en opgeplakte, geïntegreerde normen als o.m. 

oud, neutraal, beton, cement, nietszeggend, bijkleur, combinatiekleur, 

industrieel, vergankelijk of wijsheid. En is grijs nu ‘witte’ of een ‘zwarte’ 

naaste buur? Gaat het grijs naar wit toe, licht grijs genaamd en wat 

helderder van tint dan wordt het al wat positiever beoordeeld als een 

lichte kleur. Als oplichtende bijkleur, het past erbij. Gaat het grijs naar 

donker toe, zelfs veel naar de zwarte kleur, dan is de beoordeling 

negatiever als, doods, somber, duister, magie, rampzalig en depressief.

En het wit?

Ook dit wordt wel een kleur genoemd of soms géén kleur genoemd. 

Voor anderen is het een hemels of hels gevoel. Positief is te melden: 

helder, stralend, ruim, maagdelijk, ongeschonden. Maar wit kan ook 

negatief werken zoals: besmettelijk, mag niet vuil worden, ziekenhuis-

angst, verblindend of totaal géén emotie.

Wit, zwart en grijs zijn de achromaten in het kleurenpalet en ook de 

belangrijkste kleuren als het gaat in de verdeling van de visuele beelden. 

Zwart zelf is een soort distinctieve, geraffineerde statuskleur.

Een zwarte ‘luxe’ kleur. Zeker kan het bijdragen aan een vorm van 

voltooiing, van ‘finishing touch’. Het is een monokleur. Als er een kleur 
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bijkomt of een vermenging met een kleur, wordt het ervaren als een 

diepte kleur, geeft een kracht aan de combinatiekleur, daarbij geeft het 

een expressie indruk.
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Maatschappij

In ons menselijk leven is het dus een kleurenbeeld dat wij ervaren. 

Ik kan dus eigenlijk wel stellen dat dit boekje een ‘vals’ beeld schetst 

van wat ik bedoel uit te leggen iets over zwart en wit. Of kan en wil men 

zeggen wit en zwart? Er is dus eigenlijk maar één manier dit te laten zien 

met beeldjes die het (on)werkelijk als zwart en wit tonen. De beeld-

vorming die we dan interpreteren is ‘afwijkend’ van de werkelijkheid. 

We kunnen immers niet in de ‘levende’ omgevingswereld het zwart 

wit zien. Zo wordt een zwart-wit foto veelal als magic ervaren. Een niet 

werkelijk beeld te zijn. Soms is het zelfs kunst of art. Valt wel mee, het is 

‘anders’ zien, dat geeft het iets bijzonders. Toen er nog geen kleuren-

fotografie was of kleurenfilm en ook geen kleuren tv was de maatschap-

pij geheel ingericht op zwart-wit beelden. Nou ja, niet geheel zwart en 

wit maar meer de acceptatie van grey fotobeelden. De aanvaardings-

norm is dan in de maatschappij heel normaal voor iedereen gelijk. Zodra 

er een kleurenbeeld werd toegevoegd werd de psyche in ons mensdom 

geprikkeld tot een andere ‘motivatie’ een kleurenfoto of kleurenfilm te 

bekijken. Dat werd dan destijds ook een hype.

Nu is het omgekeerde het geval. De kleuren bombarderen ons dagelijks 

bestaan. Een zwart-wit foto of film, maar kan ook een voorwerp zijn in 

zwart of wit, wordt als een ‘vreemde eend’ in de bijt gezien. Verfoeid 

maar wel degelijk ook gewaardeerd in vorm van expressie, gemoed, 

sfeer, ontkleuring van emoties, die ook een hype kunnen zijn. De waar-

nemingen die wij doen bij deze (grey) beelden zijn naar gelang het 

thema, in details zo verschillend dat interpretaties volgen. Details van 

bv boomblad, tafelkleedjes of voorwerpen, kleding, allemaal getoond in 

een eigenwaarde grey, wordt geïnterpreteerd en geassocieerd door de 

beschouwer als een kleur te zijn. Heeft zij een groen of oranje pakje aan 

op een zwart wit foto? Dit kan ook volkomen worden uitgeschakeld de 

kleurassociatie. Het wordt verhaal dat eenvoudiger, ontdaan van over-

bodige kleuren die toch maar afleiden. Uw denkproces wordt scherper, 

meer objectief, u legt zelf wel de betekenis van de grey’s in kenmerken. 
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Voorbeelden van ‘vertaling’ kleuren in een zwart wit foto. 
Welke kleur denkt u te ‘zien’ in de grijzen op de foto? Voor iedereen een eigen 
voorkeur om in te vullen.
Rode en groene kleuren hebben een bijna gelijke grey waarde. In de grey foto’s 
worden de contrasten vlakker. Een nabewerking van de zwartwit foto of een 
voorbewerking in de kleurkanalen van de foto kunnen de contrasten verbeteren.
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Boven is de originele foto. Op pagina 10 staat een zwartwit foto direct omgezet
zonder bewerking van de kleurenfoto. Onder staat dezelfde foto maar nu met 
een voorbewerking van de kleuren en een nabewerking na omzetting naar 
greytonen. Het contrast is verbeterd, de balans van de foto ook en u ‘leest’ de 
foto als te zijn ‘bloemen’. Of u er zonder kleurenfoto klaprozen van maakt is nog 
maar de vraag.



Zwartwit foto’s hebben een charme. Het gaat omdat het zo ‘vreemd’ is 

gauw naar artwork. Kunst(ig)? 

Wat de koppeling betreft krijgt het onderwerp al een etiketje mee 

opgeplakt, een symbool, een teken en een betekenis. Dit zijn eigenlijk de 

drie begrippen waar alles in onze maatschappij om draait. Een naam. 

Data kan zijn: vintage, nostalgie (al kent een jongere dit nog niet), 

vroegere periode met een jaartal, oud, anti-kleur, etc.

Als we de kant op gaan met een naam erbij van één van de drie 

begrippen, symbool, teken en betekenis, komt om de hoek kijken de 

acceptatie van psyche over de kleur(en). Bij de spectrumkleuren zijn dat 

er een heleboel met eigen waarden van innerlijke gevoelens. De rode, 

de gele, de blauwe kleuren en haar schakeringen en mengkleuren die 

gevoelens bij u teweeg brengen in het voorkeursysteem dat u heeft. 

Dat is een enorm pakket. Daar heb ik al eens over geschreven in een 

boek ‘kleur op zicht’. Ook te vinden op de website.

De analyse gaat over zwart en wit. In de beschavingen van de mensheid, 

de oude wereld is het kleurbesef nog niet ontwikkeld in een kleurenleer 

theoretisch, maar in de praktijk alleen gekoppeld aan de drie begrippen. 

Al kende men die woorden destijds niet. Maar wel de soort van beteke-

nis die verbonden was aan kleur of zwart en-of wit. De evolutie van de 

mens zelf is de ‘aangeprate’ communicatie onderling. In overleveringen 

die mythen vertolken in ‘goddelijke’, goede en kwade, vaak verbeeld als 

het wit en zwart. De elementen van de wereld, het vuur, de aarde, lucht 

en water.

De zware luchten, donkere wolken met bliksemlichten (wit) die de mens 

verorberen, die het zwart verbeeld. Het vuur dat licht schept, het zien 

en het waarnemen (wit) en ook de warmte geeft. Het warme bloed en 

leven, ook een warmte, evenals leven brengt na verbranding in natuur-

gebieden. Geeft de witte as en beschouwd wordt als kracht. De as werd 

op het lichaam aangebracht, geschilderd als een ‘goddelijke’ kleur, het 

wit. Het voedt de psyche en voelt als te zijn ‘verheven’.
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Er werd ook zwart gebruikt van gevonden pigmenten, kool en zwarte 

aarde om het contrast met wit te maken. Zwart betekent de onbereik-

baarheid te zijn, het niet hemelse. Ik ben nederig zo, maar wil men mij 

‘veroveren’ of ‘bezitten’ dan zal het ‘wit’ overwinnen. Zo werd het wit 

een symbool van overwinning, aangepraat en overlevert, een 

symbool van ‘euforie’. 

Met de vele mutaties, in vele culturen verschillend is er een ‘teken’ 

vorming. Specifiek de kleur zwart of wit wordt een ‘sein’ teken, dat wie 

overheerst het zwart of wit te bezitten, het voor het zeggen heeft en er 

de macht mee te bereiken. (betekenis te geven) Het teken werd ook wel 

gemixt met zwart en wit in eigen vormen, toch samen te gebruiken. 

Het zwart (negatief). Het wit (positief). De gebruiksituaties waren 

zodanig afgestemd dat wie het meeste zwart had, of het meeste wit, de 

democratische uitslag bezat. Dat macht bezitterig klinkt is bekend, naast 

deze twee kleuren werd ook rood en goud gebruikt. De opkomst van de 

heraldiek. En de horoscopen van sterrenbeelden.

Toch blijft het zwart en wit onderscheidend van de andere kleuren. 

Een eigenwaarde. Een apartheid te noemen dat vooral een koppeling 

heeft aan de betekenis ervan. Door de maatschappij en haar gebeurte-

nissen erin muteert er wel een betekenis voor de ene of andere kleur. 



14

Ik noem bijvoorbeeld toen er sprake was van de ‘zwarte pest’, 

de kleding van de personen werd zwart, kappen en mutsen en zelfs de 

maskers die de lijkenpikkers droegen. Maar in andere culturen werden 

het ‘witte’ jassen en kappen en maskers.

Culturen verheffen zich met statigheid. Schoenen werden uitgevonden 

en er werd gelijk de status aan verbonden in het wit of zwart van de 

schoen. Het symbool van status. Dat blijft natuurlijk niet alleen bij schoe-

nen ook de religies nemen een status (symbool) aan. De kleding is zwart 

of wit. Alleen de opperste rangen in de religie nemen het kardinaalrood 

(het duurste om te maken) als opperste macht, in posities. 

De hiërarchie krijgt contrasten met het wereldse en kerkelijke bestuur.

De kerkelijke macht draagt het zwart (op aarde) als te zijn de dienaar 

van het goddelijke (de witte hemelse ijdelheid). Een tegenstelling, maar 

ook een verbintenis van de twee kleuren zwart en wit, velen denken zo 

bij het wit te komen of er al reeds te zijn (pauselijk wit) en aanverwante 

gelovigen.

De drie kenmerken: 

Symbool, teken, en betekenis zijn de oervormen die er nog steeds zijn. 

De maatschappij is er op ingericht al merkt u er niet veel van. Het ordent 

het dagelijks bestaan van ons. Te moeten dit, of het laten van. De maat-

schappij bindt het aan ons vast met alle kleuren. Ik beperk mij, want het 

onderwerp gaat hierover alleen over het zwart en wit. Een zwart-wit foto 

heeft het optisch beeld weergegeven. Het kan natuurlijk ook een prent 

of tekening zijn. Het beeld vertaald zich in de ‘betekenis’, dat u vormt in 

een uitspraak wat het voorstelt. Het woord ’betekenis’ vertaald zich in 

data, dat is, maar ook in vage uitdrukkingen zoals een synoniem, 

toponiem of zelfs uitingen van onwaar of zelfs racisme.

Eigenlijk niks nieuws, in de geschiedenis en de evolutie, zo werd aan 

alles woorden toegekend. Bijvoorbeeld: ‘rode of gele rakker’, 

‘vuile zwarte’, ‘witte paters’, ‘bleekscheet’ (wit), 
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‘zwartjoekel’ (zwart persoon), ‘neger’ (zwart persoon), ‘zwarte’, ‘witte’, 

‘zwarte piet’ (slavernij), ‘zo zwart als de kolen’ (negatief), 

‘je moet het niet zo zwart wit zien’ (vals dilemma), ‘zwartmop’, 

‘roetmop’ (scheldwoorden), ‘zwartboek’ (rapport met klachten), 

‘zwartkijker’ (pessimist), ‘in het wit getrouwd’ (maagdelijk), 

‘lijkbleek’ (wit), ‘wittebroodsweken’ (maagdelijkheid, pril huwelijk), 

‘wittebrood’ (het duurste brood voor de elite), 

‘zwart brood’ (brood voor de arme klasse), 

‘zwartwerker’, ‘zwartrijder’ (niet betalen van belasting), 

‘hij ziet dat hij zwart ziet’ (leugenaar), 

‘witte rook’ (bestemmend, goedgekeurd, oké)

Zwart:

nacht en duisternis, mysterie, kracht, dood, status, autoriteit, stijl, 

opstandig, rumoer, drama, onbekende, ondergronds, negatief, zondig, 

verbergen, spanning, respect, orde, ernstig, afzijdig, angst, remming, 

bedroefdheid, rouw.

Als symbool en betekenis kan zwart een toevoeging versterken aan een 

andere kleur. Die andere kleur krijgt een zweem van zwart tot zich, 

zodanig dat haar kenmerken en betekenis van die kleur wijzigen tot 

‘vuil’ of ‘bezoedeld’. Geen heldere kleur meer heeft van primair.

Wit:

steriel, vreugde, feest, verlichting, pasen, kerstmis, dopen, tederheid, 

liefde, vrede, dood, uitvaart, onschuld, schoonheid, vrijheid, gelovigheid, 

blijheid, barmhartigheid, rouw, ongeschonden, faalbaarheid, blanco, 

geraaktheid, koude, depressief.

Wat wij als wit benoemen is eigenlijk niet echt wit. We koppelen er nog 

wat aan vast met de lichtvallen. We spreken dan over ‘iets lichter’ ‘iets 

donkerder’. Dan is al snel het grijs in beeld. Ook een kleur? Nee geen 

kleur! Een gradatie van wit. Hoe lichter of donkerder wordt het? Valt het 

middengrijs naar wit of naar zwart? En de benamingen daarvan: saai, 

somber, gemiddeld, strak, rustig, fijnheid. En als het op zilver lijkt of 
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Chic, luxe met zwart en wit. Zilver of veel chroom erbij toont nog meer 
uitstraling en verfijning. Toepassingen in de luxe domeinen.



echt met zilver en zwart, spreken we van, luxe en chic. Dit zijn niet alle 

voorbeelden, er zijn er zoveel meer. Het zwart wit is in media kringen 

wijdverbreid tot verkorte berichtgeving, onvolledig. Dat gebeurd veel in 

titels en tekstkoppen. Het verhaal of artikel wordt gecomprimeerd in de 

krantenkop als een ‘woord(en) symbool.’

Dat de maatschappij het wit en zwart gebruikt in synoniemen is 

tegenwoordig aangewakkerd. Het is het klasseverschil in het mensdom 

dat gevoed wordt door de maatschappijvorming in multicultureel opzicht. 

Het aanpraten en benoemen is begonnen. Wie eerst? De media voedt, 

de burger koppelt.

Zie het als symbool en de betekenis ervan. Het racisme is geboren! 

Al moet men het van ver halen, uit andere landen overbrengen in de 

media, te rapporteren en vernoemen. En daar is altijd een oordeel over 

te noemen. De koppelingen en verbanden er mee te leggen. Dat valt al 

snel in positief of negatief vast te stellen. En wij als mens hebben in ons 

bestaan ingebakken het zwart en wit symbool in de kleur te beoordelen 

in goed en kwaad. Wit en zwart.

En dat zwart wit symbool dendert voort in ons. De maatschappij is een 

levenscurve, een balans van zwart en wit met een middentoon van 

greys. De middentonen onder ons bewegen constant met opinies en 

toekennen van waarden. Woorden zijn een communicatiemiddel onder 

ons, maar worden gewogen en misverstaan, krijgen de aandacht en 

beoordelingen. Maar ook vooroordelen. Normale reacties op een actie. 

Dit is gekoppeld aan positief of negatief.
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PositiefNegatief
Zijn wij Racistisch?
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Als het gaat om woorden voor personen in het zwart of wit segment, 

valt al snel het woord racisme. Een betekenis geduid op gekleurde 

mensen (zwart) met de contrabetekenis blanke mensen (wit).

Niks mis mee met de kleuren, maar men koppelt er gelijk een synoniem 

aan. Cultuurgericht, gebruiken van (ander) gedrag, taalkundig, religies en 

vaardigheden. Met de komst van immigranten in Nederland is het 

synoniemen benoemen zelfs toegenomen. In de jaren 60-70 vorige 

eeuw werden immigranten genaamd met ‘gastarbeiders’. Nu horen 

we allerlei andere synoniemen hiervoor: vreemdelingen, asielzoekers, 

gelukszoekers, zwarten (terwijl niet iedereen een gekleurde huid heeft), 

vluchtelingen, etc.

De analyse van multicultureel is complex. Ik zal mij maar houden aan het 

zwart en wit in het boekthema.

Iemand wit of zwart te benoemen? ‘Gekleurde Nederlander’ (zwart). 

Men zegt niet, ‘Blanke Nederlander’ (wit). Wel is in omloop, ‘zwarte’ en 

‘blanke’. Een analyse van groepen. Is het voor beide groepen een bele-

digend woord? Wat is het verschil? Het zijn etnische aanduidingen! Maar 

de samenleving gebruikt de betekenis ervan en koppeling in aangeprate 

synoniemen, vooroordelen van een gemiddelde van de curve, zwart is 

negatief, wit is positief. De bevolking zoekt in de ‘betekenis’ het wit in, 

huid, onbedekt, rein, onbevlekt, deugd, blinkend, helder en mooi. 

(vooral positieve herkenningen)

In het zwart ziet men de ‘betekenis in koppeling aan de donkere 

mensen, contra het wit. Negers, vreemd, niet mooi, somberheid, kwaad-

heid, onbekende, niet gelijken, onbekend. 

(vooral negatieve vooroordelen).

Als men nu eens een blanke Nederlander een zwart gezicht geeft en een 

gekleurde Nederlander een blank (wit) gezicht geeft? 
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Blanke Nederlander, acceptatie in maatschappij is standaard in waarden. 
Zodra dezelfde Nederlander zich ‘zwart’ zal schminken is de acceptatie in de 
standaard waarden veranderd in een persoon die in een ander domein valt. 
Dit kan zijn, apart, raar, opvallend, mutant etc. Maar is geen ander ras, blijft een 
blanke Nederlander.
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Gekleurde Nederlander, acceptatie in maatschappij is standaard in waarden. 
Zodra dezelfde Nederlander zich ‘wit’ zal schminken is de acceptatie in de 
standaard waarden veranderd in een persoon die in een ander domein valt. 
Dit kan ook zijn, apart, raar, opvallend, mutant, albino, etc. Maar is geen ander 
ras, blijft een gekleurde Nederlander.
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Overlevering van aanpraten

Al in de Oude Griekse tijd is de witheid en zwartheid een radicalisme in 

de ‘wetenschap’. Vele geleerden gaan in discussie over het contrast van 

de twee kleuren. Ze verbinden eigenlijk toen al het symbool aan het wit 

en zwart. Een schoonheid is in het wit, wel te verstaan als ‘naam-

symbool’. Want de verheven Griekse cultuur was niet wit, maar veel-

kleurig. Al zien we de prachtige beelden en gebouwen in het Griekse te 

zijn als wit nu. Ze waren allen veelkleurig beschilderd. Het zwart werd 

een cultus symbool van statigheid, klasse en vorming. Samen met het 

wit en goud erbij het ultieme in kunstuitingen (vooral keramiek). 

De vele evoluties en het uitwaaieren van de Griekse cultuur neemt 

mutaties over en wordt in historische context verorberd. De geschiedenis 

is ‘aangepraat’ en blijft ook zo, alles wat blank is (wit) is mooi en 

positief. Het symbool is er. Teken en betekenis worden toegekend.

Zo krijgt ook het zwart zijn contra.

Maar het wit is ‘handtastelijk’ géén kleur. Niet op het mensenras. 

Het is bedoeld te zijn een betekenis in naamwoord van reinheid, 

goddelijkheid, mooi en goed leven. Gekoppeld aan een goede 

maatschappij. Maar het zwart is er ook. Daarom is een maatschappij 

nooit het ultieme unieke.

Verbindingen met menselijke eigenschappen als jaloezie, machthebbers, 

autoriteit, bezit en andere eigenschappen is een disorde.

Verhevenheid is ook wat onderdrukking toont, rassen van mensen 

indeelt en het anders zijn, te benoemen. Al snel worden de ‘zwarten’ en 

‘witten’ ingedeeld. Dat weer een differentiatie bezigt in woorden, 

die aparte betekenissen krijgen ook in nuances. Communicatie is dan 

volledig in disorde. Benoemingen gaan alle kanten op tot en met: 

groeperingen. Weer daaraan verbonden hun doelstellingen, analyses 

van gedrag, gebeurtenissen etc. En zo krijgt de groepering of klasse een 

etiket opgeplakt. Hoe voelt de één of de andere (persoon) zich hierover? 

Te zijn apart, of bijzonder?
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Maar kan ook zijn in twee richtingen, de één verheven, de ander 

vernederd. Beledigend?

Wat wordt er nog gevoed of toegevoegd? Veelal met woorden 

uitgevochten, soms ook zelfs wreed met moord en doodslag. Heer en 

beheers! Analyse is bijvoorbeeld kleine dingen, ‘dame’, hofdame, 

prinses, barones, koning, landsheer. Tegenover, meid, dienstmeid, snol, 

hoer, meisje, boer, knecht, landloper, klaploper, bleekscheet, lompe 

boer, blauwe, zwarte, nikker, patjakker, e.a. Het woord racisme is niet 

ver meer weg. De gelijkwaardigheid was er eeuwen terug niet en nog 

steeds heden niet.

Dat de leefmaatschappij niet meer alleen in Nederland telt is wel 

duidelijk, alle culturen stromen ons land binnen. Landsgrenzen tellen 

eigenlijk niet meer mee. Dat is ook niet meer nodig. Maar waar ligt 

dan nog wel een (lands)grens? Het verschil is merkbaar in de mondiale 

wereld, we kijken verder dan alleen onze ‘landsgrenzen’. We merken 

het verschil mondiaal in Oost en West. Let op: dat geeft koppelingen en 

ontkoppelingen in onze aangeprate ‘betekenissen’. Wij mensen oordelen 

gelijk extreem gezegd in zwart en wit. (denkend).

Wij in het Westen van de wereld kennen een soort gelijkheid van 

vrijheid, democratisch, vrijheid van meningsuiting. Het lijkt wel vanzelf-

sprekend. Maar het is verworven, het was vroeger wel eens anders. 

Hoewel er toch een sluimerend gevoel heerst in onze maatschappij dat 

er tegenwoordig toch wat teveel bestuurlijke invloeden op de burgerij 

worden toegepast. Het wit en zwart effect. Dat is ook niet gemakkelijk 

voor het besturen van een natie. Zeker niet nu er sprake is van een 

multicultureel Nederland. Er zijn vele woorden bijgekomen in de 

samenleving die achterstevoren zijn gemaakt en de ‘betekenis’ met zich 

dragen. Die woorden zijn ‘minderheden’, ‘vreemdelingen’, ‘statushou-

ders’, ‘gelukzoekers’, ‘zwarten’ en mogelijke varianten ervan. 

De samenleving maakt ervan de omgekeerde volgorde en maakt van 

hun een ‘zwartsymbool’. Een symbool is een ophangpunt sterker dan de 
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‘betekenis’. Vandaar dat alles aan één symbool wordt gekoppeld, als zijn 

er vele differentiaties in te vinden. Niet alle immigranten zijn ‘zwart’. 

En ook niet immigranten, gewone gekleurde Nederlanders worden in het 

‘zwartsymbool’ geplaatst. Eén grote disorde treedt op!

Het getoonde maatschappijbeeld is een negatieve verhouding in het 

thema zwart en wit. De gemiddelde curve is grillig naar gelang de 

communicaties bevolking en andere context. De synoniemen blijven 

bestaan, over en weer van de tegenover elkaar staande ontstellende 

personen en groepen. Huidskleuren doen er eigenlijk al niet meer toe, 

achtergronden als discriminatie gaan opspelen, er toe doen of zich 

vernederd voelen. Discriminatie kan zowel de ene groep als de andere 

groep raken. Men zoekt dan verwijtbaarheden, schuld toeschuiven, 

minderwaardigheid voelen. Een ‘zwarte’ wereld en een ‘witte’ wereld. 

Het bekende hiërarchie statusbeeld van zwart en wit. Slechte eigen-

schappen van het mensdom zullen altijd blijven bestaan.

Het blijft nu bij keuzes, zelf realisatie en communicatie met anderen. 

Dat blijft een duiding van omgang met... wie? Omgang is relatie, 

vertrouwen en het leven, een soort van verkering. De maatschappij heeft 

verankerde systemen in normen en waarden. Wetten en regelvorming 

verbonden aan cultuur, riten en gebruiken, gevat in bestuurlijke en 

kerkelijke macht. Hecht waarde aan het systeem en beoordeel uw eigen 

systeem. Dat bevat voorkeuren, oké, maar u kan relativeren en 

optioneel, het zwarte en witte symbool en teken te onderscheiden in 

gelijkwaardigheid. Daar is communicatie voor nodig.

In deze communicatie staan de woordkeuzes, de symbolen, tekens, 

betekenissen opgeslagen als het gaat om zwart en wit. Wat vragen en 

antwoorden gerangschikt op kennis ervan, beoordelingen, toepassingen 

etc. Met uw eigen karakter verbonden in een voorkeur van iets. Het is 

ook veranderbaar, een slagje om zogezegd, in aanpassing van het thema 

zwart en wit. Voorbeeld: Zwarte Piet, te veranderen in Witte Piet? 

Moeilijk te doen, Zwarte Piet heeft symbool en betekenis verworven, 
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met de kenmerken ervan, ook negatief inmiddels als een symbool 

geworden van slavernij (knecht) in racisme ondergebracht. 

Daar hoeft u natuurlijk het niet mee eens te zijn of het te menen. 

Maar verander het zwart maar voor een Witte Piet, het blijft toch ook zo 

een knecht met een symbool van racisme opgeplakt. Het kan zelfs zover 

gaan, dat Sinterklaas de dader van slavernij wordt! Zo sterk staan 

symbolen in de maatschappij dat het oordelen en veroordelen door ons 

een mismatch kan vormen.
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De zwart wit symbolen

Die zijn er talloze. Wordt gebezigd in woord en beeld (teken). Allereerst 

is het symbool aanwezig in woord. En we bedoelen het woord uit ons 

gevoel, dat is positief of negatief. En dat voor beide kleuren zwart en wit.

Positief wit: zon, helder, maagdelijkheid, goddelijk, positief en zuiver.

Negatief wit: zwakte, onzichtbaar, kwetsbaar, besmettelijk, koud, 

vervuild wit, met vlekken wordt het vies, niet helder met kleurzweem 

krijgt het een andere betekenis, bleekheid gelaat wordt verbonden met 

ziek te zijn. ziek en koude.

Positief zwart: elegantie, modern, luxe, fijnheid, mysterie, sensatie, 

stilheid, oneindig, vrouwelijke vitaliteit.

Negatief zwart: drama, droefheid, matigheid, onheil, slecht, heidens en 

lomp. Vaak wordt bij zwart en ook wit de kleur rood gebruikt. Dit voegt 

toe een versterking van het origineel symbool zwart en wit.

MAAGD

MANDELA
RACIST

WITHEET

Positief (wit) woordsymbool.
Er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Positief (zwart) woordsymbool.
Er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Negatief (zwart) woordsymbool.
Er zijn er natuurlijk nog veel meer.

Negatief (wit) woordsymbool.
Er zijn er natuurlijk nog veel meer.
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Symbolen in de literatuur bijvoorbeeld, uit Edda van Rig en in de 

Indo-europese volken bij de indeling van de sociale klassen, wordt het 

wit en zwart ook in symbolen uitgedrukt.

Het sprookje ‘Sneeuwwitje’, met wit, zwart en rood.

Water krijgt het symbool wit.

De aarde krijgt het symbool zwart.

Een knecht krijgt het symbool zwart. (match met ‘Zwarte Piet’)

Een edelman of geleerde krijgt het symbool wit. (Sinterklaas is een ‘Sint’)

Wat bezielde de Franse onderzoeker Georges Dumézil in de jaren 

1920-1930 een theorie te vormen over zwart en wit als kleur? Hij koppelt 

de kleuren in functiebeschrijvingen, dat onderzoek gerelateerd is aan 

communicatieonderzoek en komt pas in 1983 tot een kleurresultaat.

Hij benoemd het in functies:

Functie één, is wit

Functie twee, is rood

Functie drie, zwart en de aanverwante donkere kleuren.     

(Ik begrijp dat dit een oer levensopvatting is van doorgronden van 

psyche, ik zou het noemen rangorde. Logisch, wit is de basis van alle 

kleuren. Dat rood op 2 staat is ook begrijpelijk, dat is ons warme levens-

bloed. Zwart is natuurlijk de contra kleur, de mens zelf, ons kwaad, de 

dood, weg te stoppen, ondergeschikt aan het wit.)

Standaard van functies in communicatie, evenwicht en koppelingen.
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Nog meer symbool.

De eeuwenoude bevolkingen waren geheel ‘bijgelovig’ over de kleuren. 

Ze waren er van overtuigd dat bevolkingsklasse en kleur erfelijk was. 

Een symbool van de samenleving. Zo is zwart de laagste rangorde 

geweest in de sociale samenleving. Het wit was het hoogste in klasse. 

De grijzen een gradatie in de rangen. Deels is dit voortgekomen uit de 

heraldiek, alchemie en kosmologie met het universum dat verdeeld werd 

in kleuren, sterrenbeelden, horoscopen, planeten en elk de eigen kleur 

had. De hemel (wit), Midgaard (rood) en de hel (zwart) Uit het Edda, 

Oud IJslands. (gedeeld bericht van Boppe Grimmsma) Ik geef enkel nu de 

voorbeelden die met zwart en wit te maken hebben.

Heraldiek symbool.

Het is een betekenis van communicatie, tekens, emblemen, orden, 

vaandels, herkenning van kompanen in geval van oorlog. Begin 12 e 

eeuw kwam er meer evenwicht in de heraldiek met emblemen op 

schilden en vaandel. Motieven gingen over van vader op zoon. 

Zo ontstond een familiewapen. Was er eerst een eenvoudig motief of 

symbool, het groeide uit tot familieverwantschappen, rangen en titels. 

Het werd ook nog een tot een formule gesmeed tot blazoenering.

Deze blazoenering kent 7 kleuren, waaronder het zwart met de naam 

‘sabel’.

Alchemie en de kleurensymboliek

In de Middeleeuwen gaf men met kleuren en chemische vermenging 

van planten en metalen een kleursymboliek met elementen. 

Men probeerde zelfs op chemische wijze goud te maken. De sterk 

opkomende kerk en haar geloofsbelijdenis en strenge wetgeving 

bepaalde haar eigen kleuren in de Roomse religie. De basis tot een 

serieuze kerkkalender. In het kerkelijke is veel ontstaan. Het was een 

dagelijkse beleving in de Middeleeuwen en de kleuren werden dan ook 

op de dagelijkse veranderingen van de mens toegepast. Dat begon al bij 

de doop (water is symbool wit) en eindigde bij de dood. (symbool zwart)
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De kleuren werden ‘genoteerd’, geschilderd, opgeschreven. Aan en over 

gebeurtenissen. En volgens scenes uit overlevering uit de Bijbel en 

Geschriften verbeeld en overgeschreven. 

Gods creatie van de wereld werd uitgebeeld en ingekleurd zoals die van 

de basiselementen:

Aarde,  zwart

Water,  wit

Vuur,  rood

Lucht,  geel

Symboliek met de elementen, de planeten

Het sterrenbeeld is verbonden met zeven kleuren en zeven planeten. 

Vormen samen 12 sterrenbeelden. Het was heel gebruikelijk om aan 

‘stenen’ met hun specifieke naam en de kleur ervan, een heilzame 

werking toe te schrijven. De kleuren hadden/kregen ook zonder het 

bezit van de stenen, zomaar de betekenis als ‘deugdzaam’. Zwart werd 

de kleur van boete, rood van moedig, blauw van vroomheid, groen voor 

hoop en purper voor adeldom en de hoogste rang. Geel en wit als zon en 

maan en het goud en zilver betekende de goddelijke zuiverheid.

Kreeft: wit, zilver, parelmoer, zilverwit, maan, water. 

Als symbool het hart, licht en helder wit.

Waterman en Steenbok: lood, diamant, zwart, Saturnus, lucht, aarde.

Als symbool voor de knieën en onderbenen, het contact met element 

aarde, zwart.

Zo gaat het wel even door in onze symboolwereld. In allerlei contexten 

van jaargetijden, sprookjes, dromen en sagen. In alle landen ter wereld 

in wat voor cultuur dan ook komt de kleurverering voor. Wat alle culturen 

gemeen hebben is de kleurverbintenis. Noem het symboolkoppelingen. 

Zo is het rood de ‘middenkleur’, de gemiddelde deler/speler tussen het 

wit en het zwart. Te vatten samen in een symbool met de ‘betekenis’, 

het leven. (komt wel overeen met Georges Dumézil)
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Maar een volgorde van zwart - rood - wit is er ook. Met de ‘betekenis’ 

geluk, voorspoed en heil. De ontwakening van het groeiende leven in de 

natuur tot een werkelijke wasdom (wit). (Hitlers kleurbeeld en droom 

thema. Gebruikte ook zwarte vlaggen.)

Dan andersom: wit - rood - zwart, is een voorbode van onheil en 

ongeluk. Het is de volgorde van het naar donker worden in het seizoen, 

afsterven en dood. Deze verhalende symbolen en betekenissen gaan 

gepaard met het begrip ‘heidens’. Vele symbolen en de betekenissen 

komen uit de Oude Oudheid, er is afgekeken en gemuteerd door de 

latere eeuwen heen. Plato schrijft over Atlantis, ‘in de steengroeve 

aldaar is één steensoort wit, een andere soort zwart en een derde soort 

steen rood.’

Betekenis voor rood de middenkleur ‘het leven’. Naar zwart, de dood.

Omgekeerde koppeling, van aards naar het hemelse wit toe willen.
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In het Nieuwe Testament komen ook kleursymbolen voor in wit en zwart 

in de betekenis in sociale functies toebedeeld. Cultisch (wit), Militair 

(rood) en economisch (zwart). Zou men zeggen vrij vertaald: verheven, 

goddelijk wit, verdedigend, aanvallend rood, en aardse mens zwart. 

Wetenschappers en onderzoekers denken dat deze geschreven teksten 

niet uit het Oude Testament komen, maar uit de Indo-europese bronnen, 

het oude Iran. 

In andere landen en de culturen is het zwart en wit.

Wit:

Westers Puur, bruiden, huwelijk, onschuld, engelen, witte duif

 voor vrede, reinheid en spiritualiteit, dood bij speciale

 gelegenheden.

Japans Een band met de dood.

Indonesië Witte bloemen bij begrafenissen.

Islam Kleur van de zuiverheid.

Christelijk Reinheid, heiligheid, blijdschap, tederheid, goddelijke liefde.

Hindoe Zuiverheid, heiligheid, hoogste kaste, rouw, weduwe in wit.

Korea Kleur van de rouw.

Borneo Kleur van de rouw.

Java Kleur van de rouw.

China Kleur van de rouw, dood.

Oosters Wit bij begrafenissen.

Zwart:

Westers Rebels, koel, rusteloos, dramatisch, mysterie, seksueel 

 subtiel, autoriteit, elegantie, klasse en stijl.

Japans Adel, leeftijd en ervaring.

Islam Bescheidenheid.

Christelijk Droefheid, duisternis en het kwade.

China Zwarte kleding is de balans van gezondheid, jongenskleur, 

 terughoudend zijn in zakelijk verkeer met zwart en dood.

Katholiek De dood.



2531

De ‘zwarte legende’.

Dit is een benaming voor een weergave van Spanje in 1450-1700. 

Historici geven deze benaming aan Spanje voor de wrede gebeurtenissen 

destijds gedurende hun verblijven in de West met hun verre ontdekkings-

reizen, alsook de wreedheden in de 80-jarige oorlog met hun inquisitie. 

Een geheel negatieve beoordeling over Spanje. Er zijn ook voorstanders 

die de economische uitzichten van de wrede Spaanse daden ervan inzien 

en bestrijden het negatieve ‘zwarte’ en maken er dan ook een ‘witte 

legende’ van.

In de 19 e eeuw en begin 20 e eeuw werd ook in Nederland opgevat dat 

er een ook ‘zwarte legende’ betrekking heeft op de Hollandse maat-

schappij. Dit verband werd gelegd met de destijds harde hand van 

opvoeding door ouders waarbij het slaan van kinderen als een lijfstraf 

werd opgevat. Deze structuur was algemeen en ook op school werden 

lijfstraffen toegepast. Het sociale (negatieve) gedrag werd wel geheel 

dominant door mannen uitgevoerd. (Witte mannen blijken toch niet zo 

‘wit’ te zijn als blijkt.)

Later in de 20 e eeuw, maar dan zijn we al na wereldoorlog II, werd dit 

‘gebruik’ milder en kreeg de sociale maatschappij meer verbroedering, 

waardigheid voor iedereen, een moderne maatschappij te vormen en 

werd het slaan van kinderen verboden. (Straffen werd wel door 

Sinterklaas gedaan. Eerst was hij alleen, het goede wit. 

Een knecht kreeg hij later erbij, Piet, het kwade zwart, met een roe en 

jute zak als strafsymbool.)
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De synoniemen van zwart en wit.

Synoniemen zijn er heel veel in ons dagelijks gebruik van ‘omvormde’ 

betekenissen. Anders ook gezegd: een ander woord of woorden in 

betekenis van bedoelde voordracht.

De voordracht kan betrekking hebben op betekenissen in contexten zoals 

voor zwart: donker, pikzwart, illegaal, onwettig, verboden, boos, kwaad, 

slecht, somber, streng, fout, fascistisch, vuil, morsig, morbide, duister, 

ongewassen, smerig, vies, slordig, luguber, dreigend, akelig en gedekt.

Zwart:

Zwarte zaterdag  naar bestemmingen met vele ongelukken.

Black Panter  groepsverzet tegen racisme.

Zwarte kat  onheil.

Zwarte pieten  pesterijen, schuld naar elkaar schuiven.

Black hole  zwart gat.

Black beauty  dame met zwart haar, zwart paard.

Black is black  titel van songs.

Zwart als de kolen  je ziet er niet uit, vuil, je deugt niet.

Je liegt dat je zwart ziet  volhouden met liegen.

Zwartwerker geen belasting betalen over inkomsten uit werk.

Zwart-wit denken  dichotomie, in het uiterste beoordelen.

Zwart geld  geld bezitten niet is opgegeven aan belasting-

 dienst of bankinstelling.

Zwartboek  rapport over misstanden van gebeurtenissen.

Zwart goud  oliereserves in handelsbetrekkingen, maar ook  

 voor koffie, truffels en kolen.

Zwarte sneeuw zien  het zeer moeilijk hebben met persoonlijke 

 zware leefomstandigheden.

Pikzwart  iemand die niet deugt.

Gifzwart  aanduiding zwart dat heel diep zwart is.

Zwart op wit  bevestiging van gebeurtenis definitief.

Het zwarte schaap zijn  gevoel van iemand die denkt altijd te 

 worden achtergesteld t.o.v. anderen.
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Zwart als de raven  Zeer donker zwart in kledij of haren.

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet  

 iemand de schuld geven, terwijl hij zelf ook niet 

 onschuldig is.

Een zwarte  neger, nikker, fascist, zwarthemd, Afrikaan, 

 donkere huid buitenlander.

Zwarte mannen  woord voor personen met gekleurde huidtint 

 als Nederlander.

Zwarte cijfers  boekhouding met positief saldo.

Zwarten deugen niet beeldspraak.

Roetmop scheldwoord voor getinte huidskleurigen.

Negerzoen racistisch woord, overdrachtelijke projectie op  

 een vrouw met donkere huid.

Zwarte vlag einde van gebeurtenis, stoppen met race, 

 kalifaatsymbool, verbod.

Betekenissen in contexten voor wit:

helder, mooi, schoon, legaal, wettig, toegang, blij, best, goed, gezond, 

vrijheid, vrede, rein, jong en pril, maagdelijk, eerlijk, openheid, 

transparant, ongeschonden.

Wit:

Een wit voetje halen  iemand benaderen ten gunste van een 

 goede dienst voor hemzelf te verkrijgen.

Witwassen verkregen ‘illegaal’ zwart geld omkatten 

 naar ‘wit’ geld op een bankrekening.

Witte rook overeenkomst met een positieve beslissing. 

 Doorgaan met de gebeurtenissen.

Witte vlag geven overgave of wapenstilstand. 

 Voordeel van de twijfel. Doorgang geven.

Het witte doek projectiescherm van een bioscoop.

Witte Pasen kerkelijke hoogtijdag(en).

Witte Kerst Kerstmis 25-26 december met sneeuw.
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Witte donderdag dag in de Goede Week voor Pasen, afscheid 

 van de (zwart symbool) Vastentijd. 

Witte wieven folklore van geesten zien.

De witte mars betoging van protest m.b.t. de zaak Dutroux 

 in België.

Hagelwit helder en kraakschoon wit is.

Sneeuwwit zacht wit.

Melkwit niet geheel wit, beetje gedekt romig.

Zilverwit wit met een ‘grijsje’ erin.

Ivoorwit wit met een zweempje crème.

Vuilwit kleur wit met verontreiniging, meer grijs.

Gebroken wit in de verfindustrie, wit niet te helder.

Spierwit ziet lijkbleek of iets glashard ontkennen.

Witgoed huishoudelijke apparaten, echter geen tv’s, 

 wel handdoeken, lakens etc.

Een witte raaf zien een zeldzame gebeurtenis beleven.

Witboek overheidspublicatie over een delicate zaak, 

 situatie, diplomatie.

Witte mannen woord voor aanduiding blanke Nederlanders. 

 Terwijl ‘witte vrouwen’ als woord niet bestaat.

Witte ruis akoestiek en elektronica ijken in frequenties 

 van het geluidsspectrum.
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Symbolen (teken) in het zwart en wit. 

Als een signaal, een gebod, een verbod, aanwijzingen, voorwerp met de 

betekenis, dan wordt het een teken, verbondenheid, kan ook een 

persoon zijn of woord, logo, vlag, icoon. Het schrift is van enorme 

betekenis geworden. Vroeger was er alleen over horen zeggen, nu wordt 

‘alles’ herschreven en overgepend van de oude teksten. Dat krijgt 

natuurlijk mutaties, verzonnenheid erbij en weglatingen. 

En snapte men wel de oude symbolen? En voegde men gewoon er maar 

een paar bij? Zeker en vast! Dat is niet zo moeilijk er een bij te plaatsen 

met een ‘teken’, dier of voorwerp in een context, relatie van het script. 

Daar de ‘droomwens’ bij te sluiten met een ‘verklaring’ en het op te 

schrijven. Een aanname van. Een opgelegde verklaring. Wie bepaalt die 

verklaring? Overheden? Kerkelijk gezag? Stelling van waarden, geboden 

of verboden? Bekend is wel de vorm van hekserij, knielen, bezemsteel, 

bloot en de oplegging van klederdracht en haar kleuren. 

Neem nu bijvoorbeeld een zwarte kat. Een lief beestje zou men zeggen, 

het beestje heeft het symbool als behaagzucht. Een zwarte kat staat 

voor het symbool van hekserij en ongeluk. Maar bij de Tempeliers is het 

weer het symbool voor de duivel. En in Egypte was de kat een heilig 

wezen. Hij bracht geluk. De godin Bastet werd afgebeeld met het hoofd 

van een kat en stond voor vruchtbaarheid. Katten symboliseerden ook de 

maan. In andere culturen fungeerde de kat dan weer als bondgenoot van 

de zon. Ook goden werden met de kat geassocieerd: godin Freya liet zich 

door de wolken rijden op een wagen getrokken door wilde katten. 

Freya is de godin van het leven, ze schenkt dag en nacht, zomer en 

winter, storm en regen. De Griekse godin Artemis stond bekend als 

beschermer van de kat, naast een beestenboel aan andere 

diersoorten. In Rome maakte de eigenzinnige kat zich tot symbool van 

de vrijheid. En dit alles kan een heel ABC van kat worden als we het 

weer projecteren op onze hedendaagse leefmaatschappij. Het is te 

benoemen als allegorie en metaforen, overdrachtelijk of figuurlijke 

uitdrukkingen berustend op vergelijkingen en symboolpersonificatie.
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Zwarte kat als symbool. Diverse betekenissen, ongeluk, de duivel, heilig dier 
voor geluk en vruchtbaarheid, de maan, de zon, dag en de nacht, vrijheid.
In culturen een symboolpersonificatie.

Symboolpersonificatie. Dit is ook een zwart wit symbool in verbroedering.



37

Symboolpersonificatie. Dit is ook een zwart wit symbool in visueel opzicht, het 
verhaal van Don Camillo als pastoor (zwart) en Peppone (wit). 
In eerste presentatie symbool van tegenstellingen in verhaallijn. Later werden 
de personen als symbool een icoon. En dat werd in meerdere films en fotografie 
een teken.

Symboolpersonificatie. Dit is ook een zwart wit symbool in visueel opzicht, het 
blonde (wit) en contrast (zwart) kledij of mysterieuze leven, een icoon.
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Brigitte Bardot
Icoonsymbool van de babyboomers. Teken: sexy uiterlijk. 
Betekenis: de nieuwe moraal vertonen van de vrije vrouwelijkheid. Het witte.  
Verklaring: taboes (zwart) van vroeger zijn niet meer, filmster kunt u ook zijn. 
Het idool werd destijds in de jaren 1960 massaal in vertoon nagedaan. 

Idool en icoon. 

Te vertellen valt ook dat een idool een icoon wordt, dit kan veranderen.

Het hoeft niet alleen een persoon te zijn, net zo goed een keuze van 

merk, muziek of logo. Het is de aanvaarding van u (wit) of de afwijzing 

(zwart), dat positief of negatief in uw voorkeursysteem gaat staan. Dit 

wit zwart denken hoort bij de communicatie discipline van oordelen, 

deleten en keuzes maken. Je kan er immers niets aan vinden. Of het 

helemaal adoreren.
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Nelson Mandela
Icoonsymbool van anti-racisme. Teken: donker gekleurd persoon. (zwart)
Betekenis: Opkomen voor gelijkheid en rechten in de donkere rassen. Het wit te 
maken. Verklaring: onderdrukking (zwart) van vroeger te verwerpen. 
De tegenstellingen zwart en wit te verminderen. Strijders icoon. 

Yin Yang twee energiethema’s in interactie.

Nike sportmerk.

Stoeptegels wit zwart markering van attentie. Bijvoorbeeld trottoirs,

 bushaltes, zebrapaden, verkeerslichten palen.

Swastika het bereiken van het Nirvana.

Vlaggen zwart wit afvlaggen van wedstrijd. 

 Strand: waterzone veilig voor watersporten,

Zwarte vlag uitsluiting van deelname wedstrijd, 

 islamo-facistisch streven om de huidige 

 wereldorde te vernietigen door één groot  

 sharia-kalifaat. 
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Witte vlag vrede, wapenstilstand en overgave, 

 een koninklijke kleur vlag, bij wielrennen een

 waarschuwingsignaal tijdens dernywedstrijden.

Batman personage gekleed in zwart, bestrijd het kwade. 

Vloeren wit en zwart luxe, status van stijlvorming.

Dambord strategie op niveau van winnen, rangorde van

 bestuurskennis, gebiedskaders. Strijdperk.

Anarchisme, zwarte vlag

Bauhaus art style

Nike

Yin Yang

Batman

Racevlag finisch
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Black power beweging

SS symbool voor ‘Zwarte Orde’

Duitse Wehrmacht tijdens WO II

Symbool Nazi’s, ‘Zwarte Zon’ te Wewelsburg tijdens WO II, oculte.

Symbool zebrapad, veilig oversteken voor voetgangers.
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Nihilisme. 

Is een denkwijze in een sceptische vorm met een reductie in definities 

tot classificaties. Dit kan op een passieve sociaal manier en een actieve 

politieke manier. De passieve vorm kent beschouwingen in leed, geloof, 

gevoel, isolatie, kleinheid, angst en hopeloosheid in het menselijk 

bestaan. Ook wel de neergang van de mens in een neerwaartse spiraal 

die leidt tot een ondergang. Ik vind dit onderwerp in analyse toch wel in 

te delen bij het zwart. Hoewel sommige kenmerken die in actieve vorm 

staan behoren bij het witte segment. Is er sprake van dualiteit?

De actieve vorm kent beschouwingen als actie, revolutionair, destruc-

tief, creatief, de sociale organisatie van de maatschappij is zonder een 

constructief programma en deugt niet, kiest voor een rationele wereld, 

logisch, uitkomsten, realiteit, is niet theoretisch, wel wetenschappelijk, 

emotieloos en kent een logische psyche en te destileren. Alle waarden 

zijn relatief in eenvoud maar ook wel complex.

Een nilhilist buigt niet voor de autoriteit, neemt niet zomaar iets aan van 

het principe van iemand of de oorsprong van het gestelde. Hij vertoont 

scherpheid en vernieuwing, maar dat kan ook wel eens in communicatie 

tegenstellen tot een negatief antwoord.

Nihilisme komt voor in de maatschappij en in de politiek. Onze mense-

lijke aard is nu eenmaal om eenvoudige dingen complex te maken. 

Het ding uit te vergroten en te beredeneren. Met diverse opties te 

bezadelen en te analyseren. Het is geheel ons menselijk bestaan en 

voor iedereen is er een zelfde bestaan. Geen onderscheid is er te maken 

fysiek. Eens komen wij allen op een plek, de dood. (zwart) (of wit)

Ons brein creëert met moraal, regels, orde, excuus en rechtvaardiging 

tot een zelfbeeld te interpreteren van een eigen waarheid te voorzien en 

de ultieme controlebeheersing. Daar staan ook fantasieën in, geloven en 

een ‘droomwereld’,(wit) er omheen draaien wat niet nodig is, want er is 

er geen en komt tot een eigenwijsheid met een onbeduidende 

‘verklaring’ te geloven ervoor en erna.
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Maar een nihilist deelt alleen wat past, geloven of niet geloven, wat van 

belang is. Ter zake doet. Zoals bijvoorbeeld sterven, het is een belang 

van erkenning. Zonder sterven zouden wij niet hier zijn. 

Wat zijn we anders dan? Dus sterven is van belang. (zwart) (of wit)

Het is een rechtvaardiging die geen witte droomwereld is, gewoon een 

opeenvolging van hetzelfde zwart. Voor iedereen dezelfde constructie-

wijze, zijn bestaan!

Nihilisme koppelt daar ook een waarde aan, het levensbestaan. In een 

selectie van beïnvloeding van hier te zijn? Daar horen ‘positief’ of 

‘negatief’ bij. De kleuren wit en zwart. Tegen- of voorstand in ons 

handelen, acceptatie, leren in levensperspectieven. Wel heel in dualiteit!

Is de chaos te beheren, zwart? Is er een professional voor nodig ons te 

leren te ‘denken’ en dit te beheren? Is geheel niet nodig. Geloven in de 

toekomst is net als in de spiegel kijken. Wij zijn...? 

Het is niet (de toekomst) ben ik een goed (wit) of slecht (zwart) mens. 

Ga door met leven! Veel mensen graven zich in, in zelfbeelden van 

ethieke en morele doemscenario’s, die er niet zijn.

De mens is een ‘onderdeel’ in het kosmische rad, heeft een ziel (beeld) 

een nederig gevoel onder ons in een geheel van hogere machten (witte)

te geloven. Dit heeft te maken met het goede en slechte in u, een weeg-

schaal van het betrekkelijke leven, de verwachting. Dat doet u zelf. 

Welk domein is dan uw leven? Van de ‘oppermacht’ (wit) of van uzelf? 

(zwart) De nihilist zal bekennen, ons domein is het, tot een goede of 

slechte verantwoordelijkheid zich eigenlijk zelf vrij te spreken. 

Het zal doorslaan naar zijn-haar eigenbelang en dat staat als niet al te 

betrouwbaar meer te zijn.

Op de korrel genomen een conclusie te verbinden met ons éénmalige 

leven is het innerlijke van ons zelf de ‘oppermacht’, met een buitenkant 

van nietigheid. Ons innerlijk ‘rechtvaardigt’ ons bestaan zodanig van 
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‘zelfgeloof’ in successen, verlangen en kracht. Dus een wilskracht om 

een ‘god’ te zijn, (wit) zo niet, dan zal je buitenkant altijd (zwart) niets 

betekenen. We zijn zelf als mens, lichaam en geest een ‘teken’, symbool. 

De verklaringen van het symbool zijn niet al te best. De bestaande feiten 

zijn nu eenmaal van alles twee. Dualistisch van of of. 

Dat betekent tegenstellingen en wat is nu de uitweg of richting? 

Er zijn er twee, leven en dood. Het wit en zwart!

De ‘Zwarte’ zon. Een occult symbool van de SS Nazi’s.

Het vorige artikel Nihilisme heeft wel wat in zich van de Nazi ideologie, 

het ‘zelfgeloof’, de droomwereld te scheppen tot successen. 

De zwarte zon is een oud symbool van de Scandinavische en Slavische 

volkeren, die de dag van het einde van de wereld, de strijd van de goden 

tegen Jotuns, en vervolgens gekoppeld aan de occulte filosofie van het 

nazisme. German Schwarze Sonne verwijst ook naar de term Sonnenrad 

symbool van esoterische en verborgen betekenis, bekend om zijn 

gebruik in nazi-mystiek.

De zwarte zon is een esoterisch symbool, bestaande uit twee concentri-

sche cirkels. De binnenste cirkel heeft de vorm van een zon vertrekkende 

twaalf spaken. De twaalf stralen, in hun extensies, bereiken de buitenste 

cirkel, waar de hoeken aan elkaar worden gedraaid om twee symbolen 

van cruciaal belang in de nazi-mystiek vormen: de swastika en twaalf 

Sigel runen, de rune van de overwinning, die de dubbele vertegenwoor-

diging vormt SS embleem. De zwarte zon is een symbool dat gebruikt 

wordt vandaag nog, door het neo-heidense bewegingen.

Een nauwkeurige weergave van het ‘Zwarte’ 
zon -ontwerp in het Wewelsburg 
rad mozaïek van de ‘Obergruppenführer’ -hal 
(SS Generals ‘Hall).
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Wewelsburg.

De ‘zwarte’ zon was niet een symbool vaak gebruikt, zoals het was in 

verband met de nazi mystiek, alleen toegankelijk en geinitieerd voor de 

SS. Dit symbool wordt opgenomen in een mozaïek of ornament 

van donkergroen marmer in de marmeren vloer van de oude 

‘Obergruppenführersaal’ in de noordelijke toren van de Wewelsburg 

kasteel in de buurt van de stad Paderborn. Het mozaïek, kan worden 

gezien vanaf de buitenkant van de kamer via een rooster deur, ziet zwart 

door de lichtvallen. Oorspronkelijk, had dit mozaïek een gouden plaat ge-

plaatst in het centrum van het embleem. Wewelsburg, na de overname 

door het commando van de SS, werd gerehabiliteerd en gerenoveerd 

met het doel om, in het controlecentrum van de SS en in het hart een 

nieuwe raciale religie te vormen. Tijdens het Derde Rijk werd het kasteel 

de vertegenwoordiger van de ‘zwarte’ orde en ideologisch centrum van 

de SS. Volgens de architecten die de reconstructie uitvoerden, was het 

doel dat het kasteel het ‘centrum van de wereld’ zou worden.

Betekenis.

Het is niet bekend of de SS een speciale naam had voor de versiering, 

of er een speciale betekenis aan heeft toegeschreven. Maar de zon 

versnelling is belangrijk voor de Duitse mystiek van licht en zon, die 

verspreid werd door de SS. In studies van de symbolen, de zon werd ook 

geïnterpreteerd als ‘de sterkste en meest zichtbare uiting van God’, met 

het nummer twaalf als de belangrijke, dingen van het lot en perfectie’.

Het traditionele christendom zou worden vervangen door een raciale 

sekte. In plaats van het christendom, wilde SS-leider Heinrich Himmler 

een morele doctrine, afgeleid van het voorchristelijke heidense 

Germaanse erfgoed. Religieuze ceremonies en rituelen maakten deel uit 

van het dagelijkse leven van de SS. De Wewelsburg was tot een centrum 

van religie ‘rage’ te behoren.
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De ‘Zwarte’ Zon in de nazi-occultisme.

Oorspronkelijk was en maakte de ‘Zwarte’ zon deel uit van een reeks 

geloven vervat in een initiatie occulte macht, de nazi-occultisme, 

opgericht door de leiders van de SS. Heinrich Himmler, groot occultist, gaf 

onderdak aan een aantal Reconstructioniste bewegingen van de 

Indo-Europese voorouderlijke cultuur. Deze ideologische stromingen 

ontstonden uiteindelijk in een mystieke stroming, bijna een initiatie raci-

ale religie, in welke concepten van verschillende overtuigingen en 

religies waarin de figuur van de Führer en de ‘zuiverheid van Arische 

bloed ‘ toegevoegd samengevoegd werden. Binnen deze rassen religie, 

de ‘Zwarte’ zon, vertegenwoordigde een verborgen zon, de gever van 

wijsheid en superieure kracht, het Arische ras. De symboliek verborgen in 

de ‘Zwarte’ zon symbool zelf is een grote vraagteken, want afgezien van 

de zonversnelling en te verbergen in hun symbolen zoals de swastika of 

de Scandinavische runen lijnen, is er ook een redenering om het 

symbool te vertalen als een nieuwe ‘ronde tafel’ met twaalf ridders, die 

een centrale persoonsleider omgeven.

De ‘Zwarte’ Zon betekenis in het nationaal-socialisme.

Dat Heinrich Himmler in een droomwereld leefde heb ik wel in analyse 

begrepen. Studies in mythologie, het rituele en occulte was hem niet 

vreemd. Het mystieke is door de nazi’s wel opgezocht tot te komen tot 

goddelijke macht en zo het Nirvana te bereiken. Ik kan wel constateren 

dat alles van hun ideologie is afgekeken en gekopieeerd. De term 

‘Zwarte’ zon is afgekeken van ‘Centrale’ zon in Helena Blavatsky’s 

‘Theosophy’. Een religieuze filosofie met hindoeïsme en boeddhisme. 

Hierin komen voor de onzichtbare of uitgebrande zon ‘Santur’. Het was 

Karl Maria Wiligut, een Oostenrijkse occultist en SS-Brigadefuhrer die 

toetrad tot de persoonlijke staf van Himmler. Wiligut droeg in belangrijke 

mate bij aan de ontwikkeling van Wewelsburg als het orde-kasteel en 

ceremoniële centrum van de SS-pseudo-religieuze praktijk.
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Het symbool van Wewelsburg kan worden gedeconstrueerd in drie 

swastika’s: een ‘stijgend’, een ‘zenit’ en een ‘setting’. Het ontwerp is 

populair bij Duitse neonazi’s als vervanging voor het verboden enkel-

voudige swastika-symbool. Een andere interpretatie is dat het symbool 

twaalf omgekeerde ‘Sig-runen’ van de Armanen-runen bevat .

Naar verluidt werd het ontwerp getekend voor Heinrich Himmler uit 

een oud Arisch embleem en was het bedoeld om de ronde tafel van de 

Arthur-legende na te bootsen, waarbij elke spaak van het zonnewiel een 

ridder of officier van het ‘innerlijke’ voorstelde de SS. Het symbool van 

de ‘Zwarte’ zon wordt gestelt voor de drie belangrijkste symbolen van de 

Nazi-ideologie te verenigen: het zonnewiel, de swastika en de 

gestileerde overwinningsrenner en dat het symbolisch in zijn vorm is

‘de twaalf SS Ridders van de Orde van het Hoofd van de Dood en hun 

drie pallen’ vertegenwoordigt. Erich Halik was de eerste die de 

esoterische SS verbond met de ‘Zwarte’ zon, ronde insignes die Duitse 

vliegtuigen droegen in het poolgebied aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog. 

De Schutzstaffel (Nederlands: beschermingsafdeling), beter bekend-

berucht onder de afkorting SS, of ook wel de Duitse Zwarthemden was 

een paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazi-partij, de Nationaal-

socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP).

De SS werd in 1925 opgericht en was oorspronkelijk de persoonlijke 

lijfwacht van Adolf Hitler. De groepering groeide uit tot wat de nazi’s 

beschouwden als een elite-eenheid. De SS had haar eigen kentekens, 

uniformen en militaire rangen. Het symbool van de SS bestaat uit een 

gestileerde, dubbele bliksemschicht, de zogenaamde Sig-rune. 

De SS is in de processen van Neurenberg formeel bestempeld als 

misdadige organisatie.

Doppelte Siegrune.  

Betekenis: ‘Overwinning’ of ‘Schutzstaffel’
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De swastika is een eeuwenoud symbool van een school van ingewij-

den uit India. (De jaina’s) Maar het symbool wat Hitler gebruikte is niet 

precies hetzelfde symbool. Hitlers swastika (hakenkruis) is naar rechts 

gericht, die van de jaina’s naar links. De naar links gerichte swastika is 

vrouwelijk en het symbool van liefde en creativiteit. De naar rechts 

gerichte swastika is mannelijk en symboliseert agressie, geweld en 

vernietiging.

De Nazi’s zochten drie jaar naar een symbool. Hitler zond daarom zijn 

mensen naar Tibet om een van de oudste symbolen van het Arische ras 

te ontdekken. Het was bekend dat er met dat symbool contact gemaakt 

kon worden met het verborgene. Karl Haushofer - de man die het 

symbool ontdekte - overtuigde Hitler ervan dat het symbool in 

omgekeerde richting gebruikt moest worden.

Vanwege de omkering van het symbool wisten alleen zij die enige 

esoterische kennis hadden, dat Hilter zichzelf zou vernietigen. (zwart)

Nazikleur is dan ook zwart. Met rood en wit als energie en ritueel.

Links: Jaina links gericht.
  
Rechts: Swastika 
Nazi hakenkruis, 
naar rechts gericht en slag 
gedraaid. Rood, zwart, wit.

De sig rune symboliseerde de overwinning (sieg). In de oorspronkelijke vorm 
een ronde (hark), Futhark als zonsymbool. Von List maakte ervan te herkennen 
een overwinningsteken en voegde het toe aan zijn lijst van ‘Armanen runen’.
Het werd een (zwart en wit) embleem in 1933 voor de SS. Dit werd door 
Walter Heck een SS Sturmhauptfurher, een grafisch ontwerper, voor 
Ferdinand Hoffstatter, een producent van emblemen en insignes in Bonn, 
uitgewerkt. Het symbool is twee sig runen die naast elkaar als bliksenschichten 
werden weergegeven en door de SS machthebbers werd gewaardeerd. 
De betekenis is weergave van de letters SS en de verklaring: ‘overwinning, 
overwinning’. Het werd een begrip voor alle uitingen van de SS. Zelfs de Duitse 
typmachines kregen een extra sleutel met één toetsaanslag voor het dubbele 
sig-logo.



49

De zwarten en witten.

Zijn het zwart en wit kleuren? Al eerder gezegd ja en nee. We noemen 

het wel bij naam maar het lijkt er op. Is in het woordgebruik ervan 

sterker dan de waarneming. Dat is zo. Het is de denkwijze iets te zien dat 

zwart of wit is. Al is het licht grijs wordt nog stellig gezegd dat het wit 

is. Een voorbeeld is een grijs veld dat op een ‘zwarte’ achtergrond staat. 

De optische waarneming met onze ogen vertaald het grijs wit te zijn. 

Omgekeerd, een wat donkergrijs vlak op een heldere ‘witte’ achtergrond, 

lijkt zwart te zijn. Hoe kleiner het bovenliggend veldje is hoe donkerder 

of helderder het zwart of wit blijkt te zijn.

Bovenste figuur: het blokje lijkt wit, maar is het niet.
Onderste figuur: het blokje lijkt zwart, maar is het niet.
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Het is zelfs zo, dat als de achtergronden worden vervangen door een 

kleur, de bovenliggende velden, ‘wit’ of ‘zwart’, geheel een andere 

kleurzweem mee krijgen in waarnemen.

Bovenste figuur: het blokje lijkt wit, maar heeft iets van blauw erin?
Midden figuur: het blokje lijkt zwart, maar heeft iets geels erover?
Onderste figuur: het blokje lijkt zwart, maar heeft iets roods erover?
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Artwork in zwart wit (grey)

Mode, fotografie, pop art, dessins, grafische kunst, portretten, illustraties, 

comics, films, architectuur, interieurs, industriële vormgeving. 

Verbonden met de standaard maatschappijvormen in tijdsverlopen en de 

artistieke kunststromingen. Hypes en trends. Dat daar een heleboel 

communicatie bij komt kijken is logisch. Maar ook disorde heeft 

invloeden op het zwart en wit. Trouwens op alle kleuren.

Zwart, wit en de greys in 1966.
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Fotografie: Surrealisme, sterk in zwart en wit.
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Interieurs met een art design van de zwart-wit film.

Toppunt van luxe? Mooi? Een wit of zwart ei op de ontbijttafel of bij de lunch.
Chic en helder, topgaaf. Het kan een hype worden. Maar dan moeten wel beide 
eieren op tafels staan. Naast elkaar, bij elkaar. Het unicum van perfectie. 
Het zwarte ei moet natuurlijk wel ‘echt zwart’ zijn.
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Wat rekent u nog tot wit en wat tot zwart? De achtergrondkleur heeft een 
belangrijke factor hoe het lijkt op wit of zwart. Is de achtergrond ook in dezelfde 
tint dan is er weinig contrast. Dat geldt voor witte en donkere vlakken.



Andere lichtvallen (schaduwen) bepalen een zekere vermenging van witten en 
zwarten.
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Andere lichtvallen (schaduwen, avond) bepalen een zekere vermenging van 
witten en zwarten.
Grijze tinten worden zwarter.
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Andere lichtvallen (hooglichten, zon) bepalen een zekere vermenging van 
witten en zwarten.
Met meer helderheid worden de grijze tinten witter.
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Als er kleuren in de scene er bij komen zullen de lichtinvallen en reflecties 
van omgeving, met meer of mindere sterkte, de vormen en de kleur(en) 
beinvloeden. Zowel voor alle kleuren, ook alle grijzen veranderen de kleuren. 
We noemen het schaduwen of hooglichten.

Bovenstaand schema is een analyse voorbeeld.
Een zwart wit foto heeft bij een optische analyse, de invloed van (bij)kleuren 
niet. Tenzij men er een gekleurd licht op laat schijnen, of een reflectie maakt 
door de foto dicht bij een gekleurd vlak te houden.
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Schaduwwerking. De meer of mindere lichtinval bewerkt de scene in de 
beoordeling van waarnemen in het totaal. Zo wordt de kleur van de scene 
bepaald door het ‘witte’ licht dat het onderwerp ontvangt en terugstuurt naar 
de beschouwer. De hoeveelheid licht dat in percentages ziet is de helderheid of 
donkerte. De naam is additieve menging. (met licht)

De belangrijkste kleuren die wij zien in de bovenste balk. Een directe grijze 
waarde is te zien in de onderste balk. Kleurenfoto’s met veel groen en blauw, 
omzetten in zwartwit, greymodus geeft een ‘vlakke’ weergave.
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Een zwart-wit foto. Kent geen kleuren en mengingen. Alleen de middentonen 
van het zwart, de donkere zwarten en de hooglichten, witpartijen.
U analyseert zelf de kleuren die in de scene voorkomen. De huidskleur is u wel 
bekend, maar de kleur van de dress kan zijn? De rozen? En het uniform van de 
man, misschien donkerblauw of bordeaurood?
Zo heeft de zwart-wit foto iets mysterieus, uw kleur(en) voorkeur stelt u er bij 
in, of uit, kan ook, misschien onbewust, maar u stelt het in naar uw gevoel.
Immers details vallen minder op, omdat die geen opvallende kleur bieden.
Het verhaal en sfeer van foto of film wordt sterker.
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Twee zwart-wit foto’s. Vult u de kleuren zelf maar in. Maar dan moet u wel iets 
van het onderwerp afweten.
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Infrarood fotografie. Het kan in kleur worden gefotografeerd maar als het in 
zwart - wit wordt gedaan is er een uitschakeling van de vermeende negatieve 
kleur zwart of het wit. Technologisch kan er ‘gezien’ worden wat we over het 
hoofd ‘zien.’ Artistieke effecten of een ‘anders zien’ is sterk aanwezig.



De maatschappij beleefd het zwart en wit nu wel heel intens.

De discussies gaan wel over mensen in onze maatschappij in Nederland, 

zelfs mondiaal. Om iemand te zijn, Nederlander te zijn, of van een ander 

land afkomstig te zijn, om Nederlander te worden. Of toch maar niet.

Het gaat over immigranten. Niet alleen in Nederland. Overal in Europa is 

er discussie over de toetreding van immigranten. We praten al 

decennia’s lang over allochtonen en autochtonen. De vorming van de 

multiculturele samenleving. Een totaal mislukte missie.

De ‘echte’ landgenoten verzetten zich tegen de aantasting van hun 

‘eigenwaarden’, hun naam, van te zijn op ‘eigen’ verworven terrein. 

Hun verworven levensbestendigheid. Willen het ‘vreemde’ weren, 

blijven traditioneel. Maar er zijn genoeg landgenoten die daar anders 
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Scherpe scheiding tussen bevolkingsgroepen. Donkere en blanke mensen. 
Wij zijn allen gelijk. Hebben wij een ‘wit’ of ‘zwart’ masker op? Of van welke 
kleur dan ook? Goud, zilver, geel, rood, paars of maar helemaal geen? 
Toch wordt u ingedeeld in klassen en rassen! Autochtoon of allochtoon.



over denken en als het gaat over immigranten, hun welkom wél dragen. 

Het mensdom is voor iedereen gelijk. Het is ook om te keren, als 

jij nou bijvoorbeeld naar een ander land gaat, of MOET gaan voor levens-

bestendigheid? Blijf je dan apart in status, of ga je wél integreren?

Het blijft een dilemma, anders ook gezegd, een vals dilemma: ‘wie niet 

met mij is, is tegen mij!’ Tikkeltje eigenwijs en arrogant. Het gaat raken 

bij andere mensen. Wel zodanig dat het racisme de kop op gaat steken. 

Om het maar eens plat te zeggen: ‘ik moet je niet in de buurt hebben, 

je bent er niet een van ons.’ En als dat in het domein van communicatie 

is geworteld, komt dat er nooit meer uit. Dat is in de geschiedenis waar 

ook ter wereld steeds voorgekomen, de haat en de liefde. Een kenmerk 

van de mens zoals die is van egoïsme en zelfverovering. En vaak, maar 

niet altijd wint de hoogste kaste.

Communicatie is de hoofdrol in het racisme thema.

Als we de communicatie tegenwoordig bezien in domeinen is er wel 

verschil te zien hoe de groepen zich er naar gedragen. Journalisten 

permitteren zich alles onder het mom van ‘nieuwswaarde’ en vrijheid 

van meningsuiting, via allerlei media, kennis te geven van het maat-

schappelijk ‘wit’ en ‘zwart’.

Ik bedoel het zo, men stelt een voor- en tegenstander van issue’s ter 

gelegenheid in discussie te gaan. Tussenoplossingen (grey’s) worden 

zelden aangedragen. Verwarring wordt alleen maar groter in de

communicatie. U bedoeld misschien een democratisch debat? Is er nooit. 

Alle sprekers hebben een voorkeursysteem met ‘eigen’ waarde te 

vertellen. Alleen een gemiddelde van aanvaarding van het gebodene is 

bij de beschouwer, aanhoorder of lezer van doorslag. En een beslissing 

(of weet niet) hoort daarbij, voor of tegen. En als u teveel commentaar 

heeft wordt het weggepoetst, geen referenda’s meer s.v.p. 

De mensenmassa wordt het zat te worden betutteld en het sterkt alleen 

de verworven levensbestendigheid die is verworven, te behouden. 

‘Kom niet aan mij.’
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Het niet vertrouwen van alles sterkt zo mee. Je buurman, 

de overheid, de portemonnee van ons land, Eurofielen, de immigranten 

die ‘vreemden’ heten of ‘zwarten’, kortom het ageren tegen domeinen. 

Laatst heb ik gelezen in 2018 in een dagblad: ‘witte mannen’ en ‘zwarte 

mannen’. Het was een artikel over de uitreiking van de Oranjelintjes 

behorend bij Koningsdag. Bizarre uitspraak van de journalist.
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Bevolkingsgroepen kunnen ook samen leven naast elkaar. Een moderne 
kijk op fashion is niet vreemd. Zelfs een blanke vrouw kan zich kleden met 
culturistische achtergrond. Maar durft dat nog niet uit te voeren. De samenleving 
is nog niet een geheel in vrijheid van keuzes. Niet alleen de ‘vreemde’ minder-
heden worden nagewezen, ook zij als blanke, zal worden bestempeld als een 
‘nieuwkomer.’ Krijgt een etiketje opgeplakt.



‘Zwarte mannen’ in de minderheid voor een lintje dan de ‘witte 

mannen’. Hoe komen ze bij zo’n redactie op de krantenkop? 

Dat men nog niet over ‘witte vrouwen’ en ‘zwarte vrouwen’ heeft. 

Absurd woordgebruik.

Maar voeding in woorden en ook de aanval en verdediging is ten alle 

tijden van geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Dat is duidelijk en 

wie weet hoe de integraties van immigranten zal aflopen? Niks nieuws 

te melden is nu de pas op de plaats. Maar uitstellen van beslissingen is 

te laat! Vele landen en ook Nederland is te laat met regels en orde, 

infrastructuren, justitie, politie, veiligheid, ICT, politieke structuren.

Gemeenschapswerking! 

Samen er aan werken. Dat is ontzuiling! U doet er toe. Wie u ook bent, in 

geloofsvorm, ras of culturele achtergrond, onderwijs of beroepen. 

De basisconditie kunt u vinden in de samenleving, voor u en door u. 

Maar de schijn is tegen. Zijn we wel op weg naar ontzuiling? 

Als we de laatste ontwikkelingen volgen in de religiezuilen lijkt het wel 

omgekeerd, de verzuiling neemt weer toe. Weg eenheid van ons allen. 

De hokjesgeest waart weer rond. De geloofsovertuiging van de Islam is 

het onderwerp van gesprek. Het overstijgt onze landsgrenzen. Daarbij is 

een aanwakkering en afkeer onder onze bevolking waar te nemen. 

Het is deels opgesloten in het symbool van zwart en wit. Het teken 

(persoon) en de daaraan gekoppelde verklaring. En met die verklaring 

wordt niet goed omgegaan (vooroordelen in communicaties).

De immigranten uit Europa en daarbij opgeteld het aantal asielzoekers 

uit verre landen is een burger met de eigen identiteit ‘te verlaten?’. Hoe 

kan ik met de ‘andere’ burgers (leren) omgaan? Kan ik dat ergens zelf 

bespreken? Of moet het mij worden ‘aangepraat?’ Velen kunnen het niet 

begrijpen dat er vrijheid van geloofsovertuiging is. Vrijheid van menigs-

uiting is. Kan ik blijven? Of kan ik ooit nog terug naar ‘eigen’ land? 

Hoe ver kan de communicatie een goede inkijk of slechte inkijk geven op 
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de Islam? De verzuiling (zwart-wit) hiervan is een basis aan het worden 

die ook niet weg zal gaan. En om er nu een politiek iets van te maken, is 

al helemaal niet goed. Volgens mij is er alleen een menselijke maat 

mogelijk dit te bespreken met de geloofsbelijders van de Islam zelf. 

Daar is het oorsprong probleem aan te pakken door een communicatie 

intern, het met de burgers in de leefgemeenschappen te bespreken. 

Wat ik bijvoorbeeld al in enkele discussieprogramma’s zie en hoor, wordt 

er door moslims gesproken over hun interne probleemjongeren die maar 

niet door de maatschappij worden opgenomen. Deze jihadisten (zwart 

imagosymbool) hebben zoals gezegd een moeilijke jeugd gehad, hebben 

geen uitzicht in een bestaan en voelen zich buitengesloten. Vervolgens 

hoor ik tot mijn verbijstering dat de Nederlandse maatschappij en 

bestuursorganen die jongeren moet toelaten en opnemen in de maat-

schappelijke klasse. Ik noem het maar gewoon ‘witwassen’.

Onmogelijk natuurlijk, de commerciële werkmaatschappij, die al oordeelt 

over zwart en wit, het negatief of positief symbool, zit niet te wachten 

op probleemjongeren met opvoedkundige problemen. Er wacht voor 

deze groep jongeren, en ook middenklassers, een uitzichtloosheid op een 

goede werkgever.

Dit is geen overheidstaak. Wat men achterwege laat in de nu bestaande 

discussieprogramma’s op TV is de betreffende jongeren intern vanuit de 

Moslimgemeenschap bij te scholen wat betreft juiste visie op hun geloof. 

En daarbij ook mogelijkheden over een beroepsscholing te zoeken. 

Daar hoor je niets over. Men legt het probleem lekker gemakkelijk op het 

bordje, voor de hun ‘anders denkenden’ en de ‘witte’ maatschappij. 

Zelfinitiatief ontbreekt volkomen door deze jongerengroep. Blijven trouw 

aan hun symbool ‘zwart’.

Het brengt mij gelijk op het onderwerp religie-communicatie in die 

maatschappij en de relatie met de politiek. Juist op dit gebied is de vraag 

of politiek en religie wel samen gaan. 

Het antwoord is natuurlijk nee. Maar de politiek zit er wel mee omhoog. 
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Immers als er terreur aan verbonden blijkt met aanslagen op de (wereld)

bevolking is een ingrijpen direct nodig. En is de landsorde en veiligheid 

in het geding. Tot hoever kan een regering in discussie treden met een 

dreigement? Beveiligingen zijn nu noodzaak geworden. Ik zeg het anders 

de symboolbetekenissen zwart en wit worden beveiligd. De ene of de 

andere kleur krijgt een verdediging, de andere wordt de negatieve kleur.

Het zijn wij zelf die moeten begrijpen hoe communicatie werkt. 

De communicatie werkt maar ten dele meer, is verstoord door gewoon 

eigen kenmerken, zwart of wit, voorrang te geven tegenover de 

medemens. Het zijn zonder meer de klasseverschillen die weer de kop 

op steken, mede door economische redenen, maatschappelijke 

problemen of voordelen en het extreme geweld dat meer toeneemt.

De weerstand van discriminatie.

Het gevoel te worden gediscrimineerd is er voor de beide groepen die 

tegenover elkaar, menen te worden achtergesteld. Waarin? Dat is een 

persoonlijke boodschap, al verenigen medestanders zich wel in een 

groep, of beweging. Is het, ik wordt tekort gedaan? Mijn huidskleur komt 

niet overeen met de gemiddelde waarden die de omgeving wel waar-

deert? Men geeft niks om mij? Ik wordt er op aan gekeken of men geeft 

mij er de schuld aan? Ik wordt belachelijk gemaakt?

Allemaal vragen die de betrokkenen zichzelf ‘aanpraten’ of laten 

‘aanpraten’. Wees jezelf, toon wie je bent, verberg niets, accepteer de 

maatschappij.

Wat denkt een donker getinte huidskleur hebbend persoon, zich te 

herkennen in een slavernij verleden en zich zo onderdrukt te voelen in 

onze maatschappij? De historische overeenkomst? Let wel er waren ook 

‘witte’ slaven. Zo oud als de mensheid zelf. En het te koppelen aan het 

traditionele Zwarte Pieten folkloreverhaal? Dat trouwens niet geheel 

Nederlands is. Komt over de gehele wereld voor. 

De oervorm ervan is zwart en wit. In alle culturen aanwezig. Ook in de 
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cultuur die de rebelse donkere Nederlander denkt te bezitten. Ben je nu 

buitenlander met eigen afstandelijk zwart, of ben je Nederlander met 

een ‘wit’ verstand? En voor de ‘witte’, ‘blanke’ Nederlander zou ik 

zeggen, denk eens in als je een zwart gezicht zou hebben. Probeer het 

maar eens, verf je gezicht eens zwart, en dan zonder een Pietenpak! 

Je wordt nagekeken op straat. Niet vreemd, als er veel meer ‘zwarte 

gezichten’ zouden rondlopen dan ‘witte’ wordt er niet meer nagewezen 

of rondgekeken. De ‘witten’ personen worden dan op hun beurt

opvallend in de samenleving.

De politiek laat het liever over aan organisaties, stichtingen en privaten 

die ook in hun startbasis (wit) de autochtone aard aanhouden en de 

allochtonen maar beperkt inplannen in onderwijs- en bedrijfsopleidingen. 

Iets willen, betekent ook daadwerkelijk doen. En dat ontbreekt nog veel 

in Nederland. Van beide zijden is het waarneembaar. De allochtoon staat 

ook stil, toont weinig initiatief om de traditionele Hollandse cultuur te 

leren kennen. Voorlichting over geschiedenis en verworven tradities in 

Nederland kennen ze niet. De Sinterklaastraditie wordt vervormd door 

enkele ‘nietservanafweters.’ Carnaval is onbekend. Kerstmis is een feest, 

maar van wat?

Willen is dus doen. Arbeid is een cruciale factor ook van attitude, 

vakkundigheid te tonen op de arbeidsmarkt in diverse handelssectoren. 

Allochtoon, je bent iemand, toon je dan ook zichtbaar. Begeef je op de 

maatschappijvloer. Er is bij werkgevers ook nog veel vooroordeel om 

allochtone werknemers in dienst te nemen, ook al zijn ze heel goed 

vakgericht. De arbeidsmarkt is heel broos geworden door de economi-

sche crisis en de vraag en aanbod factor voor de arbeidsplaatsen is een 

drangvolgorde van eerst de autochtoon en dan, of een allochtoon of 

etnische minderheid, voor een werkgever. (let wel: bovenstaande 

alinea’s zijn een segment van het domein. Er zijn ook allochtonen die 

uitstekend zijn geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij.)
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Factoren die in het nadeel werken van minderheden:

- opleidingsachterstand

- laaggeschoold

- concurrentie in de banensector en de klasseverschillen

- organisatie of bedrijf wil geen allochtoon personeel omdat hun 

 klantenkring of cliënten van hun bedrijf of organistatie geen 

 ‘vreemden’ (het negatieve zwart) accepteren. Natuurlijk een 

 verwerpbaar oordeel dat in een polemiek  in de media zeker zal 

 worden veroordeeld.

Wij moeten als samenleving begrijpen dat we niet meer om de multi-

culturele samenleving heen kunnen. Dat is een feit! Te beginnen aan de 

bron en dat zijn wij als burgers zelf, de ogen te openen en de ‘vreemde’ 

medeburger de kansen te bieden te integreren, met in communicatie te 

gaan en zeker op het gebied van zelfwaardering, hun te vertellen ook 

iemand te zijn die er toe doet. De media is een goed middel de etnische 

minderheden te betrekken bij ons levensbestaan en de negatieve zwarte 

oordelen die onder de autochtone bevolking leeft weg te nemen. 

Onze maatschappij en zo is de titel ook van dit boek: 

‘zwart wit’ met een contra over de anderen ‘zij zijn... anders.’ 

Het is een maatschappelijke dualisering dat voedt tot polarisatie en 

negativiteit. Dit is een opvatting van beide partijen. Maar niet elk 

mediamiddel is objectief. Woorden kunnen zomaar de publieke opinie 

beïnvloeden. Verkeerde woorden, negatief nieuws in beeld betekent 

alleen maar achteruitgang in opinies en het debat is weer mislukt. 

Het zwart en wit is niet vermengd. Een vervolgdebat is dan ook dubieus. 

De burger heeft het alweer geïndexeerd als slecht zwart. Toch is de 

media onmisbaar in het kenmerken als positieve witte actor in een debat 

over Marokkanen, Turken, moslims en andere minderheden. Ook de 

autochtoon, wij, kunnen kennis opdoen over islam, en diversiteiten in 

geloofgemeenschappen. Immers vrijheid is er voor iedereen. Het debat 

kent ook de negatieve kanten die worden aangesproken en soms 
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worden uitvergroot. Expres het onderwerp aan de kaak te stellen, sterk 

in zwart-wit te verwoorden. Een gevaar daarbij is dat de aanhoorder 

een zijde kiest van positief of negatief, veranderd van mening(en) of 

stellig en volhardend het eigen zwart of wit oordeel aanhoudt. Daarbij 

is er een verantwoordelijkheid, eerlijkheid, een draagpunt die redacties 

moeten tonen in persvrijheid.

Burgers, kijkers en lezers krijgen die informatie als een ’algemeen’ 

mediabericht binnenskamers en plaatsen dat in een mede- of contra

gevoel in eigen ‘ik’. De al aanwezige metaforen in het mens systeem-

voorkeuren mapje (zwart en wit) weegt ‘de anderen’ in de samenleving. 

De al aanwezige indexering wordt bijgewerkt ten opzichte van de eigen 

samenleving en woonomgeving. 

Men hoort steevast: ‘ik vindt het allemaal goed hoor, als ze maar niet bij 

mij in de buurt komen wonen.’ Uw oordeel staat onmiddellijk vast al zit 

u nog naar de reportage te kijken. Maar ja, u kan niet direct ‘meepraten’ 

en dat is een nadeel in negatieve beleving. U gaat steeds uit van eigen 

identiteit behouden, onaantastbaar, wrikloos. Dat is een normale reactie 

in psyche. Dan is het toch moeilijk zo’n televisiedebat te honoreren als 

een geslaagd debat voor u. En mocht er toch een positief verslag bij u 

achterblijven dan is de kans groot dat u enige tijd later het niet meer 

goed weet en het reportagebeeld zelf verdraaid en veranderd naar de 

gevestigde publieke opinies. Dat heeft weer te maken met de dagelijkse 

bespiegelingen van maatschappij waarin actoren spelen als: 

‘zie, er is niets veranderd in mijn stad, wijk of straat. Nog steeds zijn de 

‘anderen’ vervelend.’ Er wordt dan nog steeds gerubriceerd zwart-wit. 

Dat is een gemiddeld percentage dat in schema vast staat en ook in de 

maatschappij fluctueert.

Is het tv debat en de lezersbladen niet nuttig? Mogelijk. Beter is het 

debat en de voorlichting plaatselijk te doen in wijken, regio’s meer 

directe communicatie van de groepen. Identiteiten doen er toe. 
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Identiteit is niet een groep benoemen versus een andere groep. 

Identiteit is een eigen zelfbeeld een ‘ik’ tegenover een andere ‘ik’ met 

een respect voor elkaar. Idealisering van ideologie is een intern ding in 

het ‘ik’ maar behoeft geen dominantie te zijn in opleggen van moeten. 

Is er geen sprake van een ‘match’, het blijft strikt zwart tegen wit, dan 

zullen de groepen zich ageren in opstandigheid, kweken van 

minderwaardigheid, zich gediscrimineerd voelen en woorden bezigen 

van racisme. Metaforen in uitspraak zijn er dan ook naar die in de 

burgerbevolking al status (aanvaard zijn) hebben verworven en alleen 

maar uitvergroot worden.

De balans van wit en zwart, of te noemen zwart en wit.

Het wit en zwart is heel sterk aanwezig in ons mensen zelf. Eigenlijk niet 

de twee kleuren zelf maar de betekenis ervan. Het is opgeslagen in onze 

psyche, aangepraat of aangeleerd, het te koppelen aan het goede en 

kwade. En direct te symboliseren (wat omgekeerd werkt) in de leefom-

standigheden. Het zelfbewuste van het positieve wit en het negatieve 

zwart. Hoewel er ook personen zijn die dit omwisselen. Maar balans de 

kleuren zelf uit. De balans heeft verhoudingen met de associaties die 

het zwart en wit oordelen of veroordelen. Deze oordelen hebben voor u 

voorkeuren die de twee kleuren voor u persoonlijk raken. U kunt zwart of 

wit geheel verfoeien, lelijk vinden (dat geldt voor beide kleuren) of juist 

andersom, een kleur of zelfs allebei de kleuren adoreren.

Onze psyche is een verbandsvorming van gedachten van oordelen en 

veroordelen. Die inzichten bieden in gedane en toekomstige handelin-

gen en ook redenen. In uw psyche reageert associatie met uw gedrag, 

de overtuiging van gelijk of ongelijk te hebben, iets te willen geloven, 

aannemen of veronderstellen. Vrij vaag dus allemaal, een indicatie kan 

er ook aan worden toegevoegd. Met wat zelfinzicht en het domein te 

analyseren kan met associatie het oordeel of vooroordeel worden 

verruimd tot een objectieve wél overtuiging. En is er ‘grijze’ associatie? 
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Een oordeel of veroordeling? Zonder een objectieve kijk op de zwart-wit

werkelijkheid? Ja, dat leeft enorm met de vele metaforen in de maat-

schappij verbonden: ‘bijstandtrekkers zijn het’, hetgeen een veroordeling 

is van alle ’zwarten en bijstanders’ zijn leugenaars, nietsnutten, al is dat 

niet altijd zo. Of: ‘komen hier van hun bijstandsuitkering te leven’. Ook 

niet waar, niet alle immigranten zijn arme mensen. Het metafoor is een 

associatie, een veronderstelling. En zo zijn er tientallen metaforen over 

de ‘vreemdelingen’ in omloop.

De koppeling associatie en veronderstelling treft een ‘mogelijke’ 

zelfwaarheid te verzekeren tot een algemeen begrip en opvatting 

als ‘waar’ in de maatschappelijke domeinen. Maar associatie kan 

ook vormen tot gebondenheid zoals ‘ik voel mij geassocieerd tot...’ 

bijvoorbeeld een groep personen of politieke partij, een deelname 

aan een gedachtegoed, van vereniging, corps, vakgerichtheid, 

burgerklasse of bevolkingsgroep. Ik denk hierbij aan thema’s als 

racisme, zoal de donkere gekleurde Nederlander die zich buiten-

gesloten voelt in de samenleving en zichzelf ‘overtuigd’ van te zijn 

een ‘slaaf’ in maatschappij. Maar er zijn nog genoeg andere 

bevolkingsgroepen, (en ook in Nederland) die zich associëren te 

worden vergeleken met minderheden, lagere burgerklasse, 

asocialen of hotemetoten. Ze voelen zich buitengesloten en 

betutteld. Hun verzet is, te accepteren of te verstoten. De overheid 

is meer voor: men dient zich aan onze koers te conformeren. 

Tja, de maatschappij is van altijd denkt men in Den Haag, maar 

wisselt van tijdsgeest, MET de voorkeuren van alle inwoners van 

Nederland. Dat verschilt van mening! En zo wordt het wit en zwart 

denken belaagd. Het is geen wit en zwart te stellen. Het wordt een 

mixage van grijs gebied. En grijs gebied is weer een metafoor van, 

onbestendigheid, vraagtekens, kan twee kanten op. Precies! 

Een dualisme. En dat wordt dan weer keuzes maken! Om precies 

te beginnen met persoonlijke keuzes. Let wel: het gaat nog steeds 

over zwart en wit in dit boek. 
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Twee uitersten die er wel zijn, maar als kleuren niet bestaan.

En toch gaat de mens zich ‘kleuren’, uitbundig in vrolijke kleuren van 

fashionkleding, interieurs van woningen, gebruiksvoorwerpen, 

accessoires, schoenen, make-up en haarstyling. Dat is persoonlijkheid. 

Welke plaats heeft de ‘kleur’ zwart en het wit? Voor uw uiterlijk maar 

ook voor uw innerlijke ik? En aanvaarding in de maatschappij? 

Er is diversiteit waar te nemen in levensopvattingen, die koppelingen 

hebben met zwart en wit. Overleveringen, historisch gezien, religies, 

maar vooral persoonlijkheid. Heeft wel invloeden van groepering, 

nadoen, er bij horen tot opvallendheid, apartheid. Al in vroegere eeuwen 

is het occulte aanwezig, aanbidden van natuur, goden, moedergodinnen,

hemellichamen, hemel en hel. Domeinen met namen als Zwarte en 

Witte magie, Wicca, hekserij, sjamanen en profeten. Er wordt van alles 

erbij gehaald. Seksualiteit, ogen, pentagrammen, maancyclus, seizoenen,

dieren etc. Allemaal in het domein van Zwart en Wit! Het is erin geloven, 

wat je niet ziet! Maar men draait het om! Je ziet het, zwart of wit, je 

moet het gaan geloven! Zelfs een ander die het ziet moet gaan geloven. 

Een vorm van communicatie! En daar koppelt men symbolen aan. Runen, 

kruizen, sleutels, rozen, tattoos, sieraden als kralen, ringen, doodshoof-

den, oorbellen, handschoenen, tule en kant, dresscodes, underwear, 

nails, piercings, beenmode etc.

Goth, er is een zwarte en een witte basis

In de volksmond heet het Gothic, dit is onjuist, het is Goths. Komt van 

het Germaanse woord Goten, (barbaren). De Goths hebben het domein 

van subcultuur met oorsprongen van muziek en kleding. De associaties 

die we koppelen aan hun styling is die van horror, duisternis, het boven-

natuurlijke, mediëval, barbaars, demonisch, vreemd en duister. Maar het 

staat volkomen los van religie, satanisch of Wicca.

Men heeft wel een voorliefde voor de duistere kant in de menselijke 

psyche. Dat is maar net wat men kiest van voorkeur in ‘kleur’ het zwart 

of het wit. De basis’kleur’. Want vaak draagt men in de betreffende kledij 

er kleuren bij, rood, blauw, paars, wit, zwart, groen en geel.
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Een etiketje ‘Goth’ opgeplakt. Persoonlijke visie in ‘extentialisme’. Maar innerlijk 
is ook hun afstemming een voorliefde voor eigen sociale conventie. Dat zelfs 
tot een nililistisch karakter kan tonen. Het existentialisme is een 20e-eeuwse 
filosofische en literaire stroming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid 
en subjectiviteit vooropstelt. Het existentialisme beschouwt iedere persoon als 
een uniek wezen, verantwoordelijk voor eigen daden en eigen lot.



Veel Goth stylen zijn er ook: Victoriaans, Romantiek, Mopey, Fetish, 

Perky, Raver, Geek, Corporate, Vampire, Pagan, Ren faire, Anime, Cyber 

en Lolita. Een Goth noemt zichzelf maar zelden tot een Goth te behoren. 

Wel noemt hij soortgenoten wel tot de cultuur Goth te benoemen.

Een typisch voorbeeld van nililisme associatie. (zie ook pagina 42)

Nihilisme is binnen de filosofie een begrip dat wordt gebruikt om de 

ontkenning van het bestaan van betekenis of waarde in de wereld 

aan te duiden.
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Zwarte en Witte Pieten onder ons

Symbool Sint Nicolaas, Sinterklaas en Zwarte Piet. Statussymbool?

Is het een oud symbool of toch betrekkelijk jong? En hoe komt het toch 

als een viering en kinderfeest in Nederland? Is het oer Hollandse cultuur 

of toch niet? En de rol van Zwarte Piet is een knecht (slaaf) van Witte Sint 

Nicolaas. Wordt in verband gebracht met de tijd van slavernij. 

Een regelrechte act, kopie van het koloniale slavernij verleden. 

De discussies hierover zijn al jaren een twistpunt, vooral door 

Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. 

Deze Nederlanders vinden Zwarte Piet een racistisch figuur en daar is 

wat voor te zeggen, hoewel het waarschijnlijk niet zo bedoeld was in de 

oorsprong neer te zetten. Het is door de loop der jaren een traditie 

geworden het Christelijke Sinterklaasfeest te houden en een onwetend-

heid (vergeten, achterlaten van de koloniale slavernij) is er bij de 

bevolking destijds in de geest der tijd ingeslopen. Immers de tijd van 

de introductie, lees de toevoeging van de figuur Zwarte Piet is er een 

van aristocratie, welstandsklasse die bedienden in huis hadden en ook 

op hun verre reizen die bedienden meenamen. En ook deze bedienden 

waren veelal in een donkere huidskleur.

De Sint Nicolaas naamdagviering is wel heel oud en is er één zonder een 

knecht. Is het opzet of wat ongelukkige samenvalling met de koloniale 

tijd of heeft de bedenker van Zwarte Piet, Jozef Alberdingk Thijm een 

zwarte bediende beschreven en toegevoegd in het verhaal, die hij zag in 

1828 op een Sinterklaasavond. Natuurlijk was dit een bediende van het 

huis. Een bediende die er uit zag als een neger met kroeshaar. 

In een boekje van Jan Schenkman uit 1850 staat het eerste plaatje van 

een zwarte knecht bij Sinterklaas. Schenkman (wat een toepasselijke 

naam!) heeft contacten met een schrijver Jacob van Lennep, deze 

schrijver heeft het ook over een knecht van Sinterklaas de ‘Zwarte Piet.’ 

We moeten begrijpen dat dit allemaal speelt in de tijd dat er ook discus-

sies waren over de afschaffing van de slavernij. (1863) 

In de geest der tijd, die maatschappij was van de hoge witte heren en 
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bedienden, huishoudsters en tuinmannen intern te hebben was heel 

gewoon. Een statussymbool was er toen, personeel te hebben.

De vergelijking met de Zwarte Piet door de decennia’s heen en de 

slavernij en handel daarin kan nu tegenwoordig niet meer. Is zonder 

meer waar in racistisch patroon: kinderlijk, dom, kroeshaar, rode lippen 

en gouden oorringen en ook rare bewegingen makend. Het is inderdaad 

een imitatie van een andere bevolkingsgroep. Nu zijn er al mutaties 

doorgevoerd om dit te verbergen maar dat zal niet lukken. In de vorige 

eeuw waren er bij Zwarte Piet nog kenmerken extra zoals, gebruik van 

de roe, kettingen die rammelen, brabbeltaaltje, jute zak en vooral een 

boosaardig karakter tonen. Om bang van te worden, voor kinderen.

Nederland houdt zijn koloniën nog tot 1945 (Indonesië) en 1975 

(Suriname). Sint en Piet zijn een beeld dat geheel los is gekoppeld van 

het slavernij-verleden, geheel vergeten en zelfs in Nederlands-Indië en 

de Molukken, in Suriname en de Antillen wordt ook het Sinterklaasfeest 

gevierd. Witte mensen worden daar ook zwart geschminkt om knechtje 

van Sinterklaas te zijn.

Als de koloniën onafhankelijk worden, komen er Surinamers, Antillianen, 

Indonesiërs en Molukkers naar Nederland. Het zijn gewone landgenoten 

maar worden weleens voor de grap Zwarte Piet genoemd. Gewoon een 

onschuldige vergelijking met de Zwarte Piet bekend van de Sinterklaas-

avond. Dat vinden de donkere Nederlanders niet leuk. Ze zien zich 

geprojecteerd als een knecht in het maatschappijleven. Een onderdanige 

aan de witte wereld. Kijk en dat is nu het begin van de discussie. 

Maar de meerderheid van de Nederlanders vinden het geheel onzin. 

Zwarte Piet is de Hollandse traditie geworden en blijft volgens hun 

cultuur erfgoed.

Rond 1980 wordt de discussie breder en aanpassingen voor Zwarte Piet 

volgen met de nodige vele irritaties van het grote publiek. De reacties 

zijn ‘het (kinder)feest is van ons.’
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Geschiedenis, de oorsprong historisch

In ons land Nederland is de viering van de heilige Sint Nicolaas op 

6 december vanuit de Christelijke kalender. Al in de middeleeuwen werd 

al voor de feestdag begon onder de arme kinderen van de bevolking een 

verklede kinderbisschop gekozen en wat jongens die als knecht dienst 

deden. Deze arme groep kreeg van de overige bevolking en wel tot 

28 december toe, voedsel en geschenkjes, waaronder ook veelal 

schoenen. De wat betere gestelde kinderen kregen een klein geld, alleen 

om 6 december te vieren met een snoepje. Het oudste bewijs van deze 

gebeurtenissen zijn er al in 1360. Inderdaad is dat aannemelijk want 

de gilden zijn in die tijd in oprichting benoemen op hun vakgebied de 

betreffende patroonheiligen. Sint Nicolaas is de patroonsheilige van het 

gilde kooplieden, en dat is natuurlijk ook snoep, lekkernijen, presentjes 

en kinderwaren.

Het groeit uit als een jaarlijkse traditie dat Sint Nicolaasfeest. 

Krijgt natuurlijk mutaties in volksgebruik waarbij de schoen zetten op 

5 december centraal komt. En die schoen komt op de tafel of bij de 

schoorsteen te staan. Dan komt er naast het Christelijke ook nog een 

aspect bij van Germaanse mythe bij. Er ontstaat een mixage van 

Christelijk of heidense historie legende. 

Eerst de historische figuur: Nicolaas, bisschop van Myra (Klein-Azië) stierf 

op 6 december, ca. 340 na Chr. Later werd hij vanwege zijn goede daden 

heilig verklaard (hoewel hij nu van de heiligenkalender verdwenen is!) 

Ongeveer 200 jaar na zijn dood zijn er allerlei legendes over zijn persoon 

en goede daden ontstaan. Zo zou hij vele jongeren hebben geholpen. 

Bijvoorbeeld door geld te gooien in het huis van een gezin met nette 

doch arme dochters die daardoor een bruidsschat kregen en fatsoenlijk 

konden trouwen. Dit vinden we terug in het z.g. ingooien (van o.a. 

pepernoten en snoepgoed) gouden muntjes (!) van chocola). 

Ook de vrijers en vrijsters, gemaakt van speculaas en de suikeren harten, 

doen hieraan denken. In dit verband wordt het woord ‘goed-heiligman’ 
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verklaard: het komt van ‘goet-hylik man’, wat goed-huwelijks man’ 

betekent, d.w.z. de man die zorgt voor een goed huwelijk.

De heidense figuur is Wodan-Odin, de oppergod der Germanen (van vóór 

de middeleeuwen), die werd voorgesteld als een forse persoon met 

mantel, muts, en witte baard, rijdend door de hemel op een wit paard, 

schimmel. In zijn hand had hij een speer met een slang aan de top en hij 

ging vergezeld van twee zwarte raven, (te associëren met Zwarte Piet) 

die hem informeerden over het gedrag van de mensen op aarde. 

De Germanen brachten hem offers bij de stookplaats. Deze riten vinden 

we terug in voedsel voor het paard van Sinterklaas, marsepeinen 

varkens en suikerbeesten. Italiaanse jongetjes deden lange tijd hier 

dienst als schoorsteenvegers: ze kropen door de rookkanalen voor hun 

werk (zie het kinderboek ‘Levende bezems’ van Lisa Tetzner). Ook moet 

men in dit verband aan de duivel denken: deze wordt vaak Heintje Pik of 

Pek genoemd. (Pek is een zwarte (!), kleverige stof). Er zijn afbeeldingen 

met een heilige erop die de duivel aan een ketting houdt en zo aan zich 

onderwerpt (het Goede (witte) onderdrukt het Boze (zwart), maar er is 

ook een prent waarop een duivel staat, die een zak (!) met zielen naar 

de hel sleept! In de Duitse folklore staat de ‘Kinderfresser’ een angst-

aanjagende man of vrouw die in een zak of mand (waarschijnlijk stoute) 

kinderen met zich meevoert. In de 17 e eeuw en daarna was het in ons 

land op sommige plaatsen in december of later de gewoonte dat jonge-

mannen met zwartgemaakte gezichten joelend over straat gingen en op 

deuren bonsden (boze geesten?). Op Ameland gebeurt dat nog, maar in 

andere vermomming.

Sinds ca. 1200 wordt Nicolaas, bisschop van Myra, in vrijwel heel West-

Europa als heilige vereerd, zeker in plaatsen die aan zee of aan een rivier 

liggen. (Ook in Baarn, zie het gemeentewapen en de ‘Nicolaaskerk’, 

oorspronkelijke naam voor de kerk op de Brink.) Nicolaas werd aanbe-

den als de beschermheilige van kinderen, huwbare jonglieden, veerlui, 

zeelieden, reizigers, kooplieden, brandweermannen enz. 
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Vooral wat de jeugd betreft, groeide één en ander uit tot een echt 

volksfeest. In de 16 e tot en met de 19 e eeuw zijn er sinterklaasmarkten 

geweest, waar speculaas, taai-taai, suikerbeesten en speelgoed werden 

tentoongesteld en uiteraard ook werden verkocht.

De mythische koppeling met Zwart

Is er in 1850 dus een ‘Zwarte Piet’ definitief nu toegevoegd en ook de 

attributen erbij van roe en zak. Hoe is dat ‘beeld’ door tekenaars 

gevormd? Fantasie? Op schilderijen in de 17 e eeuw is er geen sprake 

van een afbeelding van een ‘Zwarte Piet’ of enigszins gelijkend. Alleen 

een pakjesavond met een bisschop is wel bekend. Wel zijn er prenten 

bekend uit de 17 e eeuw met afgebeeld een man (geen zwarte) met 

een zak op de rug met cadeautje’s die bij een huis entree maakt. De 

kinderen zijn er bang van. De man met de zak is een mythisch wezen 

dat over de gehele wereld voorkomt. De man met de zak neemt stoute 

kinderen mee in de zak op zijn rug. De man met de zak is een kinderlok-

ker en in sommige gevallen een kindereter en dient als kinderschrik of 

boeman. Deze figuur komt over de gehele wereld voor:

- In Spanje wordt el hombre del saco (Portugees: velho del saco)

 afgebeeld als een gemeen en ontzettend lelijke man die de 

 kinderen die hij meeneemt opeet.

- In Galicië is Sacaúntos een vergelijkbaar figuur.

- In Brazilië wordt o homem do saco uitgebeeld als een volwassen

 man, meestal in de vorm van een landloper, die een zak op zijn rug

 heeft en ongehoorzame kinderen meeneemt om ze te verkopen.

- In Chili, Argentinië, Zona Sur en Extremo Sur is deze figuur bekend 

 als el viejo del saco (de oude man met de zak), hij loopt elke dag

 rond in de omgeving. Een krankzinnige psychotische moordenaar

 die met goedkeuring van de maatschappij kinderen laat meenemen 

 wier ouders teleurgesteld in hen zijn geraakt. Ook alle kinderen die

 niet thuis zijn als het etenstijd is, of na zonsondergang, kunnen door  

 el viejo del saco worden meegenomen.
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- In Honduras zijn ongehoorzame kinderen bang voor el roba chicos,

 de kinderlokker, heeft overeenkomsten met hombre del saco.

- In Armenië en Georgië worden kinderen gewaarschuwd voor de 

 zakman die kinderen ontvoerd die zich misdragen.

- In Bulgarije wordt aan kinderen verteld dat er een donker monster-

 achtig persoon, die Torbalan (wat zak betekent) wordt genoemd, 

 komt en hen zal meenemen als ze zich misdragen. Hij kan gezien 

 worden als de tegenhanger van de kerstfiguur Dyado Koleda 

 (vergelijkbaar met de kerstman). Volgens de folklore is hij de 

 partner van Baba Jaga.

- In Hongarije is de lokale boeman, de mumus, bekend als 

 zsákos ember (wat letterlijk vertaald kan worden als de persoon 

 met de zak).

- In Turkije is Öcü (ook wel Böcü) een eng wezen dat een zak draagt 

 en kinderen vangt en vasthoudt.

- In Polen worden kinderen bang gemaakt met de bebok, babok of 

 bobok. Wordt meestal afgebeeld als een man met een zak.

- In Tsjechië en Slowakije is de bubák bekend, dit wezen met niet 

 een eenduidige vorm wordt in verband gebracht met donkere en

 enge plaatsen. Kinderen worden bang gemaakt, maar meestal niet 

 meegenomen door de bubák. Cert (de duivel) neemt kinderen mee.

- In Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland wordt buka, babay of babayka 

 gebruikt om kinderen in bed te laten blijven of ze vervelend gedrag 

 af te leren. Babay betekent oude man in het Tartaars en aan 

 kinderen wordt verteld dat babay een oude man of een monster 

 met een zak is, meestal verstopt hij zich onder het bed. Babay 

 neemt kinderen mee als ze ongehoorzaam zijn.

- In Nederland en Vlaanderen is Zwarte Piet bekend. Hij is de knecht  

 van Sinterklaas en draagt cadeautjes in een zak. Als de cadeautjes 

 zijn uitgedeeld op 5 december en de zak leeg is, neemt Zwarte

 Piet ongehoorzame kinderen mee (naar Spanje). Zwarte Pieten 

 waren zelf als kind meegenomen en de kinderen die meegenomen  

 worden zullen later ook als Zwarte Piet dienst doen.
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- In Zwitserland is Schmutzli (of Butzli) bekend, ook hij zou stoute 

 kinderen meenemen.

- In Duitstalige landen is ook knecht Ruprecht of Krampus bekend, 

 deze figuur neemt de stoute kinderen mee naar het bos in zijn zak.

- In Frankrijk en België is Père Fouettard de figuur die stoute kinderen 

 meeneemt.

- In Haïti is Tonton Macoute (Creools voor Ome Jutezak) de 

 tegenhanger van de kerstman. Hij staat bekend om het ontvoeren 

 van stoute kinderen, hij stopt ze in zijn knapzak. Tijdens het 

 dictatorschap van François Duvalier werden medewerkers van de 

 geheime politie ook Tontons Macoutes genoemd, omdat ze mensen

 lieten verdwijnen.

- In het noorden van India worden kinderen banggemaakt met 

 Bori Baba (vader zak), die ook een zak draagt waarin hij stoute 

 kinderen meeneemt.

- In Libanon is Abu Kees (vertaald man met een zak) bekend.

- In Vietnam wordt aan kinderen verteld dat ông ba bi (in het 

 noorden van Vietnam, vertaling is meneer-drie-zak) of ông ke 

 (in het zuiden van Vietnam) ‘s nachts zal langskomen en kinderen

 meeneemt als ze  ongehoorzaam zijn.

- In Sri Lanka maken ouders hun kinderen bang met Goni Billa, een

 enge man die een zak draagt en kinderen meeneemt.

- In West-Kaap is Antjie Somers de boeman die stoute kinderen pakt 

 en ze in een tas die over zijn schouders hangt stopt. 

 De naam is van een vrouw, maar Antjile Somers is traditioneel een

 mannelijk figuur (vaak een ontsnapte slaaf die aan vervolging 

 ontkwam door zich als vrouw te kleden).

- In IJsland is het een vrouwelijke figuur, Gryla, die kinderen 

 meeneemt en opeet. Per publiek decreet uit 1746 werd bepaald dat

 Gryla en haar zonen niet meer gebruikt mochten worden om de 

 IJslandse kinderen angst aan te jagen.
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Stellingen:

- De man met zak is er al lang voor de koloniale slavernij. 

 Geen racisme.

- Verhaal, symbool van mythe, folklore en sagen. Geen racisme.

- Sage, mythologie van heidens Germaanse cultuur met Woen 

 (Wodan), rijdt op een gevleugeld wit paard door de lucht. 

 Geen racisme.

- Christelijke legende over de bisschop van Myra. Geen racisme.

- Zelfprojectie in mythe door de eeuwen heen als voorstelling van het 

 goede en kwade, het goede (witte) opperwezen en het kwade de 

 (zwarte) duivel. Filosofische analyse.

- Spotbeeld, vooral in de middeleeuwen en 1800 jaren als een satire 

 bedoeld, spreek en beeldprent over arm en rijk. (zelfspot). 

 Jij bent arm, ik, (wit) heb een knecht te veroorloven.

- Contrabeeld, het aan de kaak stellen van de situatie, rijke man, 

 adel en zijn onderworpen knecht (slaaf) in een oproep deze zwarte

 man zijn vrijheid te geven. Immers in die 1800 jaren speelde die 

 discussie al. Of waren de prenten alleen een illustratie van de 

 situatie toen? Een visie op de hogere klasse met liberale ideologie

 met vele bedienden. Is wel racisme.

Zelfbeeld een symbool projectie

Ja, als je jezelf tot ZWART symbool projecteert van onderdrukt te zijn, er 

niet bij te horen of je voelt zich gediscrimineerd, dan gaat dat een 

obsessie worden. En is het slavernijverleden van Nederland een 

symbool? Staat wel vast. Het ‘ik’ ben gevoel, is van belang. 

Daarbij gevoed door meerdere personen die er net zo over denken en 

het wordt ‘Wij zijn... ZWART’. Het is een (zelf)projectie van de slavernij 

het hele Zwarte Pieten bij het Sinterklaasfeest. Een feest dat massaal 

door de grote Nederlandse bevolking wordt gedragen als een 

‘verworven’ traditie en als erfgoed wordt beschouwd. Een kleine minder-

heid van donkere huidskleur mensen maar ook van blanken is ‘tegen’ de 

hele verbeelding van het kinderfeest. 
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Niet tegen het totale Sinterklaasfeest maar, die Zwarte Piet hoort er niet 

bij. En ik moet hun daar deels gelijk in geven. 

Het Sinterklaasfeest is een symbool. En elk symbool is uit te leggen in 

een zoals al eerder in dit boek staat: teken, betekenis en verklaring. 

Daaraan zit vast onze psyche van aanname van deze drie analyses. 

Door maatschappij invloeden, mutaties, nadoen en ‘aanpraterij’ is het 

symbool standvastig geworden, onuitwisbaar in onze herinneringen, vol 

met nostalgie, zo groot gebracht, ingeworteld in uw ‘ik’ gevoel. 

En bekend is dat symbolen metaforen bij zich dragen, indirect met het 

gebeuren te maken hebben. Of dat nu liedjes zijn, attributen zoals een 

roe en een jute zak, paard, oorringen, staf, heilig boek, wortels, schoen 

of klomp, stro, baard en mijter met kruis tot andere dingen toe. 

Zelfs het woord ‘Zwarte Piet’ is een metafoor die zelfs in uitbeelding het 

teken verbeeld. 

Het teken

Symbool is de persoon Sint Nicolaas ofwel Sinterklaas, zijn WIT paard, 

schimmel en zijn knecht ZWARTE Piet. Hoewel de Piet er later aan is 

toegevoegd. Bij het symbool behoren ook de attributen en uitdossing 

van het tafereel. Mijter, kruis erop, lange witte baard, rode mantel en 

een lange gekrulde staf, en een groot boek. Een wit paard, een zwarte 

knecht, een roe en een jute zak.

De betekenis

Is van oorsprong een goed heilig man (de witte welstand) die de armen 

bedeeld met schoenen, presentjes, het goede wenst aan het gezin. 

Het vrijgevige van de rijken in latere tijden, een goedheid te tonen aan 

arme klasse. Maar zich zo ook gezien willen houden als een voornaam 

heer. In deze tijd een betekenis projecteren is vooral een feest voor 

kinderen, wat dan ook met een ondergrond van goed en kwaad of 

gezegd stout en braaf. Het grote boek daar staan alle kinderwensen in 

met een stout of braaf verdiend gedrag. Opvoedkundig? Of maar een 

spel, een kind te doen geloven een kind te blijven? 
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Het is prachtig die kinderhartjes en zieltjes te veroveren in 

de Sinterklaastijd, vol verwachting, op verwennen van een kind, een 

cadeautje te geven en blijdschap te verwachten. Een ideaal droombeeld 

in de toch al harde wereld van nu. 

En daarbij, een maatschappij die nu eenmaal zo is ingesteld met fees-

telijke commercie, optuigingen, artikelen etc. En een leefmaatschappij 

bestaat óók met kinderen, allemaal gelijk, wat voor ras of kleur die ook 

hebben. Een kinderzieltje is gelijk. Heeft ook een ‘ik’ gevoel te beheren.

De verklaring

Deze is gemuteerd. Door de eeuwen veranderd van oorsprong naar 

heden en veranderd nog steeds. Het is opgepikt uit de mythische legen-

des en komt over de gehele wereld voor. Kan heidense of Christelijke 

inslag hebben en een mixage daarvan. Maar altijd gaat het over het 

goede (wit) en kwade (zwart) van ons in ziel. Opmerking daarbij is dat 

het over kinderen gaat. Niet verwonderlijk want in het kind is de groei 

van goed of kwaad in wording. Het klinkt zoals een ‘waarschuwing’, in 

goed gedrag aan het voortgezette leven verder te gaan.

Het wordt ook gemuteerd door de hogere welstandsklasse (alsof die zich 

voordoen zich beter te gedragen dan de arme sloebers), je moet je

onderwerpen, gehoorzamen aan mij. Als een goed-heilig man zich 

vertonen. Want een figuurlijke Sinterklaas was er nog niet. De hoge 

heren breiden het uit tot koloniale slavenhandel met veelal zwarte 

bedienden. De 5 december taferelen in de hogere kringen krijgen een 

beeldend metafoor erbij naar de werkelijkheid van dat moment toe 

geprojecteerd, de zwarte bediende (knecht). Onwetend dat het racisme 

betekent. 

In de slavernij was dit nog onbekend. Later kwamen er wel discussies in 

1800 dat het eigenlijk toch een onderwerping betekende van de zwarte 

medemens en de Europese vrijheden van godsdienst en persoonsvrijheid 

werden bewaarheid. En toch bleef die ‘Zwarte Piet’ na 1860 bestaan. 

Men zag er geen racisme in. Het maatschappijbeeld werd ook niet veel 

anders. Men nam gewoon ook witte bedienden in huis. De Zwarte Piet in 
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tekeningen en liedjes wordt zelf een symbool van een verleden tot een 

‘verdraaid’ mythebeeld. En krijgt ook de koppeling mee van christelijk 

‘stout’ (zwart) en de Sint ‘goed’. (witte baard en wit paard) Zwart en wit 

is het symbool.

De hedendaagse Sinterklaas en Zwarte Piet 

Teken, betekenis en verklaring een pakket

Het staat op de kalender, 5 december pakjesavond. En zeker in een talrijk 

kindergezin. Maatschappelijk niet onderuit te komen. Vele factoren in de 

stad, wijk, landelijke tv, school en vereniging zijn Sinterklaas zelf. 

Wat denk je van een opa of oma? Wat die betekenen voor de klein-

kinderen? Echt de kinderhartjes gloeien. Zwarte Piet een racist? 

Echt niet! Want dat zou betekenen dat de ouders en of opa en oma, die 

zich vereenzelvigen als een Sinterklaas of zelfs met een Zwarte Piet, 

racisten zouden zijn? Kom op zeg, dat doe je je kinderen of kleinkinderen 

toch niet aan? Laat hun dierbaartjes lekker kind zijn.

Moeten we de kleintjes al vertellen dat het vroeger een zwarte slavernij 

was en dit er mee te maken had? Moeilijk.

Dan de andere kant, de bezwaarmakers die de Zwarte Piet er niet bij 

willen hebben. Ik kan me voorstellen dat ook deze partij van donker 

getinte mensen, al zijn er ook groepen van witte mensen bij, zich onge-

makkelijk voelen bij de optochten en journaals over het Sinterklaasfeest. 

Maar ook hier is sprake van een projectie op zelfbeeld, het eigen 

innerlijk van ‘ik ben...  ZWART’. Is het ‘aangepraat zich tegen de vertoning 

te verzetten?’ De scene, het tafereel is natuurlijk ‘uitvergroot’, overdre-

ven als knechtenspel van de vermeende slavenhandelaar Sint Nicolaas 

(die hij niet voorstelt). Zit het bij de tegenstanders, meestal de donkere 

medemens niet in de psyche van hunzelf gegrift en heeft het ook niet te 

maken met andere sociale omstandigheden buiten het Sinterklaasfeest 

om? Voelen hun in de sociale samenleving ook extra erbij, een minder-

waardigheidsgevoel? Zij die dat wel hebben en denken nergens bij te 

horen en zich buiten gesloten voelen moeten hun ‘ik gevoel’ staven door 

er wel toe te doen. Er volop in de samenleving naast anderen leven. 
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U wordt wel gewaardeerd! Door er toe te doen zoals u denkt in handelen 

en woord in een luid protest zal niet helpen en de kloof alleen maar 

dieper maken tussen de traditioneel denkenden. De discussie mag u 

zeker voeren en moet er ook komen.

Het spiegelbeeld

De vergelijking met de zwarte slaaf, bediende van de hoge welstand 

destijds is een kopie die men maakt van de donkere Nederlander nu in 

een welstandswelvaart maatschappij in Nederland. Een blik in de spiegel 

is een beeld van ‘wie ben ik?’ Een donker gekleurde mens hoeft geen 

slaaf of knecht te betekenen. Zie in de spiegel een persoon met een 

innerlijk, geen uiterlijk. Racisme daar is geen plaats voor in Nederland. 

Willen we Zwarte Piet muteren in het kinderfeest, het kan, tot zelfs 

helemaal maar weg dan, er zal altijd een etiketje aan blijven hangen van 

vroegere tijden. Al zou je de Piet gewoon in scene zetten als een blanke 

man of vrouw, dan nog is en blijft het een knecht van Sint. Is er dan 

ook nog een spiegelbeeld en koppeling met de slavernij? Geen racisme 

meer? Het zal gewoon hetzelfde blijken te zijn! Alternatief, geheel 

andere kledij, uniform feestelijk, of gewoon boertje op klompen? 

Of Piet helemaal maar niet op de scene, er gewoon weer af net als voor 

de slavernij in de 15 e eeuw, Sinterklaas alleen. Zal moeilijk worden een 

natie te bestrijden en te veranderen. Wat wil een kind zelf? 

Een kinderzieltje? Een opa en een oma! En of die nu een wit of zwart 

gezicht hebben doet er helemaal niet toe! Er zijn genoeg donkere 

mensen in Nederland die zich helemaal niet in projectie voelen met een 

slavernij verleden. En met hun kinderen opa en oma’s geheel met 

Sinterklaas en Zwarte Piet het feest vieren. 

Geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Voor hen die nog niet 

zover zijn van volledige integratie is het beste eens op klompen te gaan 

lopen. Niet door rood te rijden en ook niet door het zwart of wit te ver-

mijden. Anders schilder je gezicht maar eens wit. En voor blanken schil-

der je gezicht maar zwart en dan niet op Sinterklaasavond maar vooral 

eens in augustus.
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De rol van de katholieke kerk, vals eigen gemaakt

De katholieke kerk heeft ooit de verering van de oud-Germaanse 

godheid Wodan omgebouwd tot het Sinterklaasfeest. Wodan is traditio-

neel (ook in de Friese contreien) omschreven en afgebeeld in een rode 

mantel en gezeten op een wit paard (de schimmel Sleipnir). Wodan 

davert door de lucht en belandde later op de daken. Zijn helpers (twee 

Zwarte raven, Huginn en Muninn) informeren hem over goed gedrag en 

misdraging van de bewoners van de huizen. Bij de brave arme lieden die 

hooi en wortelen offeren laat Wodan gouden munten strooien. 

Soms werd Wodan vergezeld door Beserkers), Zwartgeverfde blanke 

strijders (als vervangers van die zwarte raven).

De Paus gaf omstreeks de 7 e eeuw na Christus zijn bisschoppen en 

monniken de opdracht mee om de heidense goden en gebruiken een 

Christelijk jasje mee te geven. En zo kon Wodan blijven voortleven als 

Sinterklaas en als de daarvan afgeleide figuur Santa Claus.

In 1934 genoot Nederland van de allereerste officiële Sinterklaasintocht. 

Hij werd toen bijgestaan door blanke Spaanse edellieden (knechten) en 

zes donkere mannen. Deze mannen waren Surinaamse matrozen die het 

koud hadden en aan de organisatie vroegen of ze mee mochten doen 

aan de intocht. Sindsdien gaat de intocht gepaard met meerdere 

donkergekleurde mannen die de uitbreiding van ‘Zwarte Piet’ moeten 

symboliseren. 

Sinterklaas is mogelijk ook qua naam van Wodan afgeleid

De overlevering wil dat rond Oldenzaal (meer specifiek de Tankenberg) 

een spookpaard wordt waargenomen. Dit paard wordt ‘Kunne Klaos’ 

(Hengelosche spelling) genoemd, door de Bruyn genoemd ‘Kunne Klaas’. 

Hiermee wordt echter niet het paard zelf maar de berijder genoemd. 

Kunne komt van koning, Klaas van glas, denk aan ‘glessum’, het oude 

woord voor barnsteen zoals een ieder weet die Tacitus’ Germania ooit 

gelezen heeft. De Germanen gebruikten het woord echter voor alles wat 

glans had, doorschijnend was of licht gaf.
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De beredenering van de Bruyn is dan ook de volgende:

‘Kunne Klaas = Koning Klaas = Koning Glas = Koning Licht’

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de oude missionarissen niet veel 

moeite hoefden te doen om oudere tradities die Wodan aangingen om te 

zetten naar ‘nieuwe’ tradities over christelijke entiteiten zoals 

Sint Nicolaas van Myra. Het zal duidelijk zijn dat het werkelijke archetype 

voor Sinterklaas niet uit Myra kwam maar inheems was en Kunne Klaas 

heette. De Zwarte Pieten zijn te herleiden tot de wilde jacht. 

De geesten van de gevallenen. De huid van Lijken (op het slagveld in dit 

geval) verkleurt tijdens het rottingsproces zwart. De kerk heeft hier dan 

ook de geesten van de gevallenen, de dappersten van onze voorouders, 

vereenzelvigd met moren of negers. Actueel, aangezien donkere mensen 

hier racisme in zien. Overigens schijnt ook de ‘historische’ Wodan vanuit 

klein-Azië naar Noord-Europa te zijn gekomen. Dat is een heel ander 

verhaal. Dan kunnen de hittieten ook wel zich gediscrimineerd voelen?

Om terug te komen op Kunne Klaas. De Bruyn legt hier ook de link met 

Klaas Vaak. Vaak betekent slaap en Klaas Vaak is in dat geval de Heerser 

der Nacht. Deze wordt wel eens in verband gebracht met de elven-

koning. Maar na dik duizend jaar met alleen spraak en horen zeggen 

overleveringen, is die elvenkoning niet dezelfde als de hoogste der 

Goden, Wodan. De kerk heeft in de verwachting om de grip van de 

heidense Goden op de mensen te verminderen, kansen gezien en 

gebracht, de mensen in een geestelijke slavernij te leiden!

En geestelijk blijft het. Gegrift in een mensenbrein staat het Sinterklaas-

feest als een ‘gezellig’ en harmonieus samenzijn onder vrienden, 

kinderen en familie. Daar doe je als Hollandse bewoner aan mee. 

Het is de SAMEN leving die gedenkt het goede en kwade uit te bannen. 

Ik kan mij voorstellen dat de gedachte van een donker getint persoon 

inderdaad zoals in alinea hiervoor staat een geestelijke slavernij is. 

Deze mensen voelen zich slaaf in onze maatschappij. Dat is de kern van 

het zich niet aansluitende gevoel te hebben, er niet bij te horen. 

Hun moeten echt de Nederlandse samenleving in. 
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Letterlijk en figuurlijk zich helemaal niet de mindere of slaaf voelen. 

Hun gebruiken gewoon een excuus om de vroegere koloniale slavernij er 

bij te betrekken. Er waren ook blanke slaven hoor.  

En om de discussie hier even te stoppen, is het nu een politieke aange-

legenheid geworden, landelijke cultuurbescherming of en volksfolklore, 

christelijke naamviering feestdag, heidense mythe, kinderfeest? 

Maakt niet uit hoe 5 december te benoemen. Het is van ‘ons’ zegt de 

Nederlandse burger. Het is van en voor mijn kind(eren). Voor iedereen 

toegankelijk, niet verplicht, mag meedoen of niet, Beide partijen witte of 

donkere mensen beslissen zelf. Beslis niet voor andersdenkenden. 

Verbieden heeft een dwangimago. Is niet aan de maatschappij uit of op 

te leggen.

Nog één keer een analyse over racisme en de kleuren

Nederland is in 2018 in ‘verwarring’ over woordgebruiken in het domein 

communicatie en media, met betrekking over benoemen van blanke en 

donkere mensenrassen. Er is al een woordgebruik in omloop van vele 

jaren van herkomst, als er gesproken en geschreven wordt over 

‘blanken’, ‘blanke mensen’. De Nederlandse media zou het willen 

veranderen in ‘witte mensen’.

Het woord ‘blanke’ zou een te positieve connotatie zijn. Blank wordt nl. 

geassocieerd met rein, schoon, helder, beduid GEEN kleur te zijn als wit. 

Vandaar dat de media naar kleur wil namelijk wit.

‘Zwarten’ ‘zwarte mensen’ donkere mensen’, bestaat ook al in het 

domein media. Zwart heeft een betekenis als onrein, vuil, bedekkend en 

is een duidelijke kleur zwart, of een bruine kleur. Dat is een duidelijke 

negatieve connotatie in woordgebruik. Maar de media veranderd dit 

weer niet! Typisch een Westerse benadering. Niet Westerse landen 

noemen blanke mensen ‘clear-skinned.’ De gemiddelde Nederlander 

reageert op het mediavoorstel afwijzend en blijft traditioneel in het 

woordgebruik voor de bevolkingsgroepen te noemen: blanke en donkere.
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Persoonlijke voorkeuren zijn er natuurlijk ook om de twee bevolkings-

groepen in een woord te noemen. Of helemaal niet te benoemen. Dat 

zou nog het makkelijkste zijn. Geheel dat tweekleurige domein vergeten. 

Maar ‘gevestigde aanduidingen, volkstaal’ krijg je zomaar niet weg. 

Nederland en overigens bijna heel Europa wordt gemengd met een mix 

van personen uit de verschillende culturen van de wereld. Een alge-

meenheid van ‘soort’ wordt aangeduid in allerlei ‘bewoordingen één 

en alles samen’. Specificaties van speciale etnische mensen ontbreken, 

worden bijgevoegd in het algemeen domein media communicatie. 

Het domein wordt haast onbehandelbaar en sluipt de maatschappij 

binnen, multicultureel over de aanvaarding. Het is confronterend 

geworden, keuzes en acceptatie van een nee of een ja. Dat geldt voor 

minderheden en ook voor de meerderheden. Is er afspraak of geen 

afspraak? Voor beide partijen en het domein een adviesrichting, 

‘spreek eens af met mij, zo niet dan hoor je mij niet!’

We constateren dat er in Nederland geen eenduidige terminologie, 

woordkeuze is over ras en etniciteit wat betreft het ‘gekleurde’ ras van 

mensen als we een zelfbeeld van kleur bedoelen. Welk woord dan wel? 

Is het zelfreflectie het niet te weten de kleur bij een woord? 

Het blijft maar zo, want is moeilijk te beslissen of te benoemen. 

Samengevat in Nederlandse algemene maatschappij analyse: ik kan er 

niet mee communiceren! Ik voeg er nog wat bij, kritiek. Dat hoort ook bij 

communicatie. Terecht dat is een persoonlijke mening dat koppelt aan 

interpretatie van... het onderwerp. In dit geval racisme domeinen. Met 

het zelfbeeld in projectie erbij, blank of donker te zijn.

Kijk, het blank is een ‘eigen historische en nationale geschiedenis’, 

veroverd zou je bijna zeggen. Denk er eens over na in analyse op het 

vraagstuk. Is je reactie verbonden met ‘activisme’, ‘privileges’ en 

‘superioriteitsgevoel?’
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Grafische analyse Zwart - Wit

Grafische vormgeving

Artwork

Inleiding

Als grafische ontwerper moet je natuurlijk kennis hebben van ALLE 

kleuren in het zichtbare spectrum. En daar blijft het niet bij, je moet de 

toepassingen van kleurgebruik in het maatschappijdomein doorgronden, 

uitvoering er aan geven via communicatiemiddelen (ICP) en technisch 

onderlegd zijn het design te reproduceren voor drukkerij en printerij.

Dit zowel gericht op de klassieke productiemethoden, alswel de 

gangbare grafische digitale verwerking in de computerontwerpen. 

De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Maar als grafisch ontwerper vind 

ik wel dat orde en regels in het publicatiedomein moeten blijven.

Het grafische aspect van designs gaat beetje bij beetje meer verloren.

De maatschappij in ICP en vormgeving is in chaos.

Het zwart wit in het grafische is belangrijk in de vele ontwerpen die het 

reclamedomein kent. We beschouwen de twee, zwart en wit eigenlijk 

als geen kleur, (theoretisch) maar in de praktijk beginnen we er mee als 

start. Ook u als consument begint ermee de dag. Rust en orde gaan in 

startstand. Ik ga het volgende aan u tonen in domein Zwart en Wit.

Soms heb ik het over kleur die wordt bijgevoegd, of over shadows, 

Hi-keys, lichtschakeringen, mengingen in opzichten en doorzichten, 

doordrukken en tegenhouden. Maskers, diapositieven, etc.

Een technisch verhaal over zwart-wit, toepassingen en voorbeelden.
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Het grafische in zwart en wit, de ‘echte’ kleur zwart en wit.

De kleur zwart is geen kleurtint eigenlijk. We nemen waar, het zwart. 

Maar behoort niet tot de primaire kleuren van het spectrum. Zwart wordt 

gevormd doordat er geen tint of verzadiging is te onderscheiden of toe 

te voegen. Zuiver theoretisch zwart zien we niet. Het is een combinatie 

van lichtvallen in percentages van het spectrum, absorptie en terugkaat-

sing van andere kleuren die de grijs-zwartheid bepalen. Omgevings-

factoren van lichthoek invallen, materiaal van voorwerpen en zelfs ons 

denken van wat wel of niet zwart moet of zal zijn bepalen de (zwarte) 

voorstelling.

Vele mengkleuren zijn het gevolg bij waarnemen van het (nep)zwart. 

Reflecties van lichtval van andere kleuren groen, blauw en rood 

beïnvloeden het waarnemen. We noemen al gauw iets zwart terwijl dat 

helemaal geen zwart is. Namen geven we eraan als: zwartgroen, 

zwartblauw, zwartgrijs, donkerzwart, pikzwart, roetzwart, maar ook 

omgekeerd groenzwart, blauwzwart tot zwartachtig.

Waar we rekening mee moeten houden is bij zwart is het subtractieve. 

In opzichten van verven en inkten die transparant zijn. Er zijn ook 

dekkende verven die zwart zijn die met verschillende pigmenten tot een 

subtractieve (optellende vermenging) tot een benadering van de kleur 

zwart komen. De optellende transparante primaire kleuren rood, groen 

en blauw maken met vermenging samen een soort ‘zwart’. Niet geheel 

het theoretische zwart. In de digitale schermsystemen is geen lichtweer-

gave om tot de kleur zwart te komen. Dit krijgt het decimaal getal 0. 

De kleur zwart (black) met hexadecimale kleurcode #000000 - #000 is 

een zeer donkere tint van grijs. In het RGB-kleurmodel bestaat #000000 

uit 0% rood, 0% groen en 0% blauw. In de HSL-kleurruimte heeft 

#000000 een tint van 0 graden, 0% verzadiging en 0% lichtheid. 

Deze kleur heeft een geschatte golflengte van 620 nm. 

Deze kleur is Black in het Engels. Pantone-PMS Skin Tone 30, 
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Crayola Black W-Glitzy Gold, Humbrol 85 Coal Black, 

BS 4800 00 E 53-Black, Vista Paint Black, Little Greene Terrace, 

Homebase Black Magic, Albany Paint Black, Tamiya 80001,

X1, McCormick Paints 200 Black, GM-General Motors Black Diamond, Ford 

Panther Black, Chrysler Jet Black, AMC Moonlight Black, 

Volkswagen Ebony, Honda Black-I419, Volvo Black Mat-1707, 

Wolseley Anthracite-LEE, Autobianchi Nero-145, 

Avanti Avanti Black-9700, Vauxhall Black-20W, Hyundai Black-XP, 

Bentley Black Mat-9520907, Ski-Doo Black-5801-88-04H, 

Brilliance Pure Black-A002, Ford Black-A2A, Daihatsu Black-6047, 

Kia Black-8EB, Mazda Black Mat-79, Fleet Allied Pickfords Black-GAF1124, 

Fleetmark Black-GAF1415, Probe Anthacite-ZKEA, FSO Black Mat-900, Sub-

aru Black Mt-CS84, Haima Deep Black-N1B1, Heinkel Schwarz-44, Hum-

mer Ebony-19, Innocenti Nero Opaco-901, International Harvister Canyon 

Black-0001, Range Rover Black-PMF, Toyota Aluetian Mat-742, Liebherr 

Black Matt-810963, Ligier Noir Mat 20BEV1, Lotus Black-L15, Mack Truck 

Australia Bonnet Flat Black-GAF1261, Man Graphitgrau-LH7B, 

Suzuki Black Mat-09L, Maserati Nero-65453300, 

Maxitrans Black Ral 9005-GAF9046, Mega Noir Mat-M404, 

Mini Strukturschwarz Matt-20139, Mitsubishi Ebony Black-XA, 

Morgan Black-90610, Honda Black 2-NH1Z, Peterbuilt Black-005, 

Rolls Royce Black-9561002, Saab Ebony-19, Saturn Black-WA8555, 

Schmitz Cargobull Graphitschwarz -RAL9011, Tata Safari Black-918, 

TVR Black-R2666, Venucia Kh3-2012-2012, New Citadel Nuln Oil, 

Old Citadel Badab Black Wash, Vallejo Game Color Black Wash (73201), 

Vallejo Model Color Black (950), Rackham Accursed Black (2), 

Reaper Master Pure Black (9037) en Privateer Press Formula P3 Thamar 

Black zijn bijpassende kleuren verf.

Alle zijn zwarten met een letter- en cijfercode met een naam.



In het digitale domein zijn er kleursystemen, codes voor ZWART

RGB  rgb (0, 0, 0)

RGBA  rgba (0, 0, 0, 1.0)

RYB  rood: 0%, geel: 0%, blauw: 0%

Hex  #000000 / #000

Decimaal 0

Android-android.graphics.Color -16777216-0xff000000

HTML/CSS black

HSL  hsl (0, 0%, 0%)

HSLA  hsla (0, 0%, 0%, 1.0)

HSV - HSB tint: 0 (0), verzadiging: 0 (0), value: 0 (0)

XYZ  X: 0, Y: 0, Z: 0

xyY  x: NaN, y: NaN, Y: 0

CIELab  L: 0, a: 0, b: 0

CIELuv  L: 0, u: NaN, v: NaN

CIELCH  L: 0, C: 0, H: 0

Hunter-Lab L: 0, a: NaN, b: NaN

CMYK  cyaan: 0 (0), magenta: 0 (0), geel: 0 (0), key: 100 (1)

CMY  cyaan: 100 (1), magenta: 100 (1), geel: 100 (1)

YIQ  Y: 0, I: 0, Q: 0

YUV  Y: 0, U: 0, V: 0

YDbDr  Y: 0, Db: 0, Dr: 0

YCbCr  Y: 16, Cb: 128, Cr: 128

YPbPr  Y: 0, Pb: 0, Pr: 0

Munsell Color System 7.5PB 0.2/20

PANTONE BLACK C

RGB  45 41 38

HEX-HTML 2D2926

CYMK  63 62 59 94
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De kleur wit (white) met hexadecimale kleurcode #ffffff / #fff is een zeer 

lichte tint van grijs. In het RGB-kleurmodel bestaat #ffffff uit 100% rood, 

100% groen en 100% blauw. In de HSL-kleurruimte heeft #ffffff een 

tint van 0 graden, 0% verzadiging en 100% lichtheid. Deze kleur heeft 

een geschatte golflengte van 620 nm. Deze kleur is White in het Engels. 

Crown Paint Pure Brilliant White, Crayola White W-Glitzy Gold, 

Humbrol 135 Enamel Varnish, Dunn-Edwards White-3115, 

California Paints DEW 380 - Sugar Sugar, RAL 9010-Pure white, 

Australian Standard AS2700 N14 White, Natural Color System-NCS S 0300-

N, Farrow & Ball Wimborne White-239, Vista Paint Bright White, Plascon 

Panarama Lights Y4-A1-2, Krylon white, Homebase Pure Brilliant White, 

Model Master 52712, Tamiya 85307, MS-7, Jedynka Fehér, 

Nature Paint White, Audi Mint Green-LY6B, New Citadel White Scar, 

Old Citadel Smelly Primer, Vallejo Game Color White Primer (002), 

Vallejo Model Color Foundation White (919), Rackham Eternal White (1), 

Reaper Master Brush-on Primer (9108) en Privateer Press Formula P3 

Morrow white zijn bijpassende kleuren verf.

In het digitale domein zijn er kleursystemen, codes voor WIT

RGB  rgb (255, 255, 255)

RGBA  rgba (255, 255, 255, 1.0)

RYB  rood: 100%, geel: 100%, blauw: 100%

Hex  #ffffff / #fff

Decimaal 16777215

Android-android.graphics.Color -1-0xffffff

HTML/CSS white

HSL  hsl (0, 0%, 100%)

HSLA  hsla (0, 0%, 100%, 1.0)

HSV - HSB tint: 0 (0), verzadiging: 0 (0), value: 100 (100)

XYZ  X: 95.05, Y: 100, Z: 108.9

xyY  x: 0.3127, y: 0.329, Y: 100

CIELab  L: 100, a: 0.0053, b: -0.0104
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CIELuv  L: 100, u: 0.0009, v: -0.0171

CIELCH  L: 100, C: 0.0117, H: 296.8129

Hunter-Lab L: 100, a: -5.3358, b: 5.4332

CMYK  cyaan: 0 (0), magenta: 0 (0), geel: 0 (0), key: 0 (0)

CMY  cyaan: 0 (0), magenta: 0 (0), geel: 0 (0)

YIQ  Y: 255, I: 0, Q: 0

YUV  Y: 255, U: 0.0025, V: 0

YDbDr  Y: 255, Db: 0, Dr: 0

YCbCr  Y: 235.045, Cb: 128, Cr: 128

YPbPr  Y: 255, Pb: 0, Pr: 0

Munsell Color System 7.5PG 10/2 (benadering)

RAL KLEUREN ZWART EN WIT Classic

Ral geeft de tinten hiervan in nummers. Er is een variatie te zien wat het 

zwart en wit voorstelt. Van een diepzwart naar greys en een niet echt 

helder wit. De grijzen noem ik niet op. Wat opvalt zijn maar vier zwarten 

en drie witten.

Zwart: RAL 9005 - RAL 9011 - RAl 9017 en RAL 9004

Wit: RAL 9003 - RAL 9010 en RAL 9016

Zo is er een groot verschil in opzichten (drukwerken, prints, tekeningen, 

etsen, schilderingen ets.) of doorzichten (dia’s, transparanten met 

daglicht, monitoren, digitaal systemen) met de weergave van zwart. 

Monitoren en digitale beeldvorming toont dan ook helderder beeld 

in zwart en wit, (contrasten), de tussentonen (middentonen grijs, de 

kleurkanalen RGB of CYMK er ook bij) en de buitenkanten van de curve, 

kleuren wit en zwart. 0-255. Let op de monitoren gebruiken een ander 

systeem namelijk een additief systeem, hetgeen betekend, de trans-

parante kleuren in het besturingssysteem rood, groen, blauw worden 

afgetrokken vermengd. Bij samenvallen van de kleuren (in percentages 

mogelijk) maar primair 100% vermengd is de kleur ‘wit’.
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Is de kleur wit? Nee, het is geen kleur al noemen we het wel zo. 

Dit digitale ‘wit’ is een vermenging van alle primaire golffrequenties in 

het primaire van het spectrum, 100% in additief. In de praktijk bestaat 

dus net als zwart geen zuiver wit. Het wit heeft of dat nu opzicht is 

(op papier, textiel etc.) of doorzicht is een bepaalde percentage tint van 

een mede ontvangen kleurfrequentie (menging). Door absorberen, licht-

val, hoek, reflecties, daglichten en kunstlichten wordt het wit beïnvloed 

op het wit te zijn. We noemen iets wit, maar het is niet altijd even wit. 

Daglicht heeft een kleurtemperatuur van 5600 Kelvin. Het is een 

standaardnorm dat het ‘beste’ resultaat van wit weergeeft. 

Witte drukinkten die transparant zijn worden niet gebruikt, Het witte 

papier wordt als de basiskleur wit gebruikt. En er zijn heel veel papier-

soorten die niet geheel als wit worden aangemerkt.

Witte verven loodwit en titaanwit zijn er ook, maar zijn half dekkend 

of geheel dekkend. De opaciteit genaamd. Gebruikt in de zeefdrukkerij, 

tampondrukken op plastics, glas, leer en textiel (transfers).

Als men ‘zwart’ mengt met een andere kleur heet dat duotoon of 

‘secundair’, met een samenstelling zwart en twee kleuren samen wordt 

het dus driekleurige menging (variabel in percentages van elke kleur is 

mogelijk) een tritoon of tertiair.

Dit bovenstaande is even het beginsel van het Grafische systeem.

In het domein van de grafisch ontwerper benoemen we zwart-wit 

gewoon met zww. Een afkorting die naar eigen wens kan worden 

opgeslagen als te zijn puur 100% zwart met een 100% wit. Dat komt wel 

eens voor bij illustraties in een outlijn of pentekeningen. Ikzelf gebruik 

daarvoor een eigen code als IL.

Met het zww bedoel ik documenten die geen kleur bevatten maar een 

curve bezitten met zwart, de greytonen en de witte partijen van het 

opzicht of doorzicht model. In digitale spraak ‘file.’ Ook wordt wel gezegd 

een ‘halftoon’. Hierin bevinden zich percentages, nuances. Het opzicht-

model (foto) of doorzichtmodel (dia) in kleur kan in fotoprogramma 
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worden bewerkt tot omzetting in een zww. De originele afbeelding kan 

in kleuren goed in contrasten, het getoonde verbeelden. Echter in de 

zww. modus kunnen deze kleuren geen contrast meer vertonen. 

Bijvoorbeeld diepe kleuren blauw en rood hebben ongeveer dezelfde 

grijswaarden en tonen geen contrasten onderling. De zww. file vertoont 

dan ook een ‘slap’ beeld. Vooraf de originele foto of dia te bewerken in 

het fotoprogramma met aanpassing in de kleurcurves, of enkele hi- en 

low-keys te maken kan helpen. Deze aparte files onder eigen naam 

Vertalen van kleur naar ZWW kan ‘verkeerde’ tinten geven. ‘Slap’ beeld.
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kunnen in de zww. modus in de lagen apart worden opgestapeld in 

diverse filters, curven, om te komen tot een contrastbeeld dat meer 

aantoonbaar maakt de werkelijke voorstelling die overeenkomt met die 

van de kleurenfile. 

Correctie in de middentonen, bewerking in de lichte partijen, een Hi Key.
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Dit is dan de digitale procedure vanaf de 1970 jaren.

Maar vroeger en dan spreek ik over zo’n periode van vorige eeuw tot de 

jaren 80 was dat geheel anders. De grafisch ontwerper was niet alleen 

een creatief ontwerper van reclamecampagnes, maar was ook een 

technisch uitvoerder van het werk ter bereiding tot drukwerken. Werkt 

nauw samen met de lithograaf die van hem de opdrachten kreeg tot 

vervaardiging van alle soorten litho’s of clichés.

Ik beperk dit in het thema zwart-wit. Hierin vallen ook de werken met 

halftonen, de greyscale.

Het wordt genoemd reproduceren van het origineel in een materiaal dat 

in de drukkerij een afbeelding op papier kan maken. Dit ‘tussenvoorwerp’ 

is een cliché, een verhoogd beeld gevend in zinkplaat, of een lithofilm, 

een transparante filmemulsie waarop het gereproduceerde beeld positief 

dekkend in zwart staat afgebeeld. Met dit materiaal gaat het richtingen, 

bewerkingen, die technisch tot de drukpers leiden.

Om tot reproductie te komen van een foto of tekening is er bij de litho-

graaf beschikbaar lichtgevoelig fotomateriaal. Orthochromatische film en 

panchromatische film. In verschillende standaardmaten vlakfilmvellen in 

Correctie in de shadows, bewerking in de donkere partijen, een Low Key.



103

lichtdichte dozen. Verwerkingen in een doka met belichtingen, opnames 

met reprocamera, kleurfilters, vergroten of verkleinen van de opname en 

de film ontwikkeling met chemische stoffen. Om te verkrijgen 

negatieven of deelnegatieven, naar gelang het diverse kleuropnames 

zijn of alleen een zww. Orthochromatische vlakfilm is een ‘steile’ 

gradatie geeft naar gelang de belichting die volgt bij een fotografische 

opname van het opzicht of doorzichtmodel. Heeft dit model alleen zwart 

en wit in zich dan is een standaardbelichting voldoende om het nega-

tief te maken uitsluitend in zwarte dekking en uitsparend doorzicht voor 

transparante film. Indien er sprake is van greytonen in opzicht of dia 

kan men door een kortere of langere belichting via de reprocamera de 

‘steilheid’ van de orthografische film beïnvloeden. Een deel van het grijs 

in de foto kan in het ‘wit’ of in het ‘zwart’ vallen. Het is maar net wat de 

grafisch ontwerper wilt en bedoeld, de foto te manipuleren.

Zo’n opname van alleen gedekt zwart en transparant film ‘wit’ werd 

genoemd ‘lijn’. Van de gewonnen negatieven werd door middel 

van hetzelfde orthografische film, omcontacten gemaakt met 

De duur van belichting op orthografische film bepaalt de ‘steilheid’ van gradatie. 
De ontwerper geeft op hoeveel procent wit en hoeveel procent zwart. 
Dit is 60% wit en 40 procent zwart. Ervaring leert het in te schatten resultaat.
Dit noemt men een ‘lijncliché’ of voor offset een ‘lijnfilm’ litho.
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vacuumbelichtingen, materiaalontwikkeling tot een positief beeld. 

100% dekkend zwart beeld op vlakfilm.

Wil de ontwerper kleuren uitschakelen? Dat kan ook, dan worden bij de 

repro-opnames diverse kleurfilters gebruikt die de betreffende kleur 

niet meer laat zien op de opname. Een grafisch ontwerper moet dus 

technisch goede ervaring hebben.

Maar nu een opname waarin de greytonen van het origineel bewaard 

moeten blijven en ook in afdruk identiek moeten zijn als het origineel. 

Hij of zij geeft opdracht tot reproduceren van bv een foto met halftonen 

(grijzen). Eerst een opgave van vergroten of verkleinen tot het gewenste 

afdrukformaat. Ik noem 1/1 is ware grootte 100%. Meer als 100% 

opgave, bijvoorbeeld, het moet precies 138% zijn, is dan vergroten. 

Minder dan 100%, bv. 79% is verkleinen. Maar dat niet alleen, de ont-

werper geeft ook aan welk gedeelte er van de foto gebruikt moet wor-

den, de beelduitsnede. Dat natuurlijk overeenkomt met het 

vergroting of verkleiningspercentage. Om geen vergissingen te maken en 

de communicatieopdracht met de (bekende) lithograaf te houden, wordt 

er een transparant overlaypapier over de originele foto aangebracht 

waarop de uitsnede staat uitgetekend én ook nog eens de gewenste 

eindformaten in centimeters of millimeters. Dus de ontwerper dient van 

te voren te weten wat en waar de reproductie op drukwerkpagina’s 

komt, hoe groot, met of zonder teksten. Precisierekenen met behulp van 

een rekenschijf is zijn taak.

Daarmee is de voorbereidende opdracht nog niet klaar. De bestelling 

heet ‘autotypie’, d.w.z. een opname geheel op de range van zwart, 

grey’s en witten. Hiervoor gebruikt de lithograaf het Panchromatisch 

filmmateriaal. Deze vlakfilm is gevoelig voor alle kleuren. Heeft een 

eigenschap van standaardcurve in de belichting. Met de fotografisch 

opname wordt een negatief verkregen dat in zwart 100% dekking heeft 

en in het wit transparante film weergeeft. Voor de halftonen, de diverse 

tinten grijs is in het negatief een naar gelang de tint een ‘halfdoorlatend’ 
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zwartdekking te zien. Ook door afwijkende belichting kan de ‘grens’ 

van contrast in de middentonen worden beïnvloed. Maar net wat de 

ontwerper wenst. Echter de ontwerper heeft echt veel aan het hoofd 

zijn einddoel te bereiken is, de afdruk op het papier, welk type papier, 

Het panchromatisch negatief wordt met de gekozen kruisraster dichtheid 
vacuum ‘omgecontact’ tot een positief beeld. Let op: alle stippen hebben een 
100% zwarte dekking. Witte partijen hebben een kleine stip. 
De donkere partijen hebben een een kleine witte punt. Op de volgende pagina 
laat ik zien een uitvergroot detail.
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Het positieve beeld met een raster op orthochromatische film. 
Alle rasterpunten zijn vol zwart. Hiervan worden clichés (hoogdruk) of 
offsetplaten gemaakt. (vlakdruk). 
Het is mogelijk bij reproductie andere soorten rasters te bebruiken naast de 
gebruikelijk standaardrasters die een dichtheid hebben van kruislijnen in 
24, 28, 32, 36, 40, 42, 48, 54, 60, 72. Zo zijn er bij de lithograaf en ook in de 
huidige fotoprogramma’s fantasierasters beschikbaar. Hieronder enkele meest 
voorkomende voor speciale effecten. Een beeld met raster noemt men een 
‘autotypie’ ‘auto’ of een ‘litho’.



107

Andere rasters in toepassing zoals een verstrooings raster (we noemen ook wel 
een bitmap) en een raster met een andere rasterhoek van 90°.
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Ongekende mogelijkheden om creatief vorm te geven. En dat met maar een 
zwartwit foto. Gradaties, rasters, uitsnedes, plaatsing op de pagina in een 
grootte formaat. Allemaal te maken met het ontwerp design. Het ICP domein, 
doelgroep, fabrikant, drukkerij, papier, kleuren, zwart en wit en het budget.
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POSITIEVE TEKST
INCOPIEREN
DIAPOSITIEVE TEKST
WEGBELICHTEN

DIAPOSITIEVE TEKST
MET EEN RASTER-
DICHTHEID 
WEGBELICHTEN

Bijbehorende teksten kunnen veel bijdragen aan de beoogde beeldvorming van 
onderwerp, doelgroep etc. De tekst staat op de pagina als een artikel maar kan 
ook in de foto zelf de aandacht opeisen. Vormgeving met combinaties van back-
groundkleuren leveren resultaten op die technisch mogelijk zijn.
Monotonen, duotonen, tritonen, tintplaten, fade, shadows effecten, dubbel 
zwart drukken, vrijstaand, soften, percentage gradaties veranderen, raster-
grootte anders, ander papier, toevoegen van ander beeld, lettertypen, groot of 
klein formaat en zo kan ik wel tot honderd doorgaan.
Boven: wanneer teksten worden ingekopieerd of wegbelicht spreekt men van 
een ‘autolijn’ of ‘autolijn litho’. 
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drukpers, hoogdruk of offsetdruk. Inktsoort in dit geval zwart. Maar dat 

kan ook een eigen kleur zijn, blauw, bruin, oker etc. Voor monodruk of 

voor duodruk?

Daar een drukpers inkt heeft voor 100% vol, eigen kleurgang moet die 

inkt op het papier worden afgedrukt. Drukinkt is weliswaar transparant, 

verzadigbaar mogelijk, maar hoe de halftonen, middentonen ook net als 

het origineel via cliché of litho en drukpers op het vel te krijgen?

Om de middentonen te reproduceren worden rasters gebruikt bij de 

lithograaf. Rasters zijn positieve filmpatronen in kruislijnen van een 

bepaalde dichtheid. Bij het belichten van het halftoonnegatief via 

omcontacten naar een positief beeld wordt het kruisraster hier 

tussen gelegd. Het belichten gaat nu op orthografische film die alleen 

gedekt zwart beeld geeft. Het kruisraster heeft openingen van zelfde 

grootte, echter de belichting geeft in de minder gedekte negatiefgrijzen 

een doorlating van licht die een grote of kleine stip belicht achterlaat 

op de orthochromatische vlakfilm. Na ontwikkeling is een beeld zicht-

baar van het origineel dat geheel uit gedekt zwart bestaat. De donkere 

partijen hebben een kleine witte punt (stip), de lichte partijen een kleine 

zwarte punt (stip), De halftonen grey elk een eigen waarde grote of 

kleinere punt (stip). Allen ook 100% dekkend zwart. Zo is een rasterbeeld 

ontstaan op vlakfilm positie voor verder gebruik.

Dat even technisch gezien. Maar de ontwerper heeft van te voren in 

gedachte al de gewenste uitvoering van de foto. Er dient een raster-

percentage van te voren te worden opgegeven in fijnheid van de 

reproductie. Afhankelijk van het soort papier, aard van beeld, drukpers 

en snelheid van afwikkeling met de soort inkt, droging van inkt(en), 

overdracht en smetten, opaciteit van papier en gramsgewichten, kleur 

van het papier en zelfs het formaat ervan, zijn allemaal factoren die 

bepalen welk rasterpercentage hij of zij gaat opgeven aan de lithograaf. 

Grove rasters getal 24 is wijde grove punten. Tot rasters 32, 36, 42, 46, 

54, 60 en 72. Hoe hoger het getal hoe fijner dat het raster is hoe kleiner 
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en dichter de punten staan. Ervaring leert dat technische afhandeling in 

de drukkerij, papier, pers etc. van belang zijn voor goede resultaten. 

Te fijn raster kan theoretisch wel mooi zijn maar kan zomaar bij een 

verkeerd type papier de druk verpesten door invloeien van donkere 

partijen, het ‘dichtlopen’. Daarbij te weten de verantwoordelijkheid 

ontwerper van de drukresultaten achteraf. Dient dus zeker van de 

technische procedures af te weten. Dit allemaal te bestellen is niet 

onomkeerbaar!

Dit allemaal te overzien, is er nog een derde mogelijkheid tot 

reproductie. De ‘autolijn’. Dit is een combinatie van ‘lijn’ en ‘auto’, de 

afkortingen in vaktaal. Autolijn is bijvoorbeeld het incopieren van tekst, 

koptekst in de autotypie die geheel vol 100%, maar kan ook in een 

grey% worden ingebracht.

Of met een tussennegatief apart van de koptekst, wordt uitgespaard in 

de donkere delen van de positieve litho. Dat heet diapositief. Dit moet 

ook de ontwerper apart aanleveren de koptekst, de plaats aangeven 

waar het in de foto moet komen, percentage van vergroten of 

verkleinen. Voorbereiden welk type lettertype etc. En dat moet allemaal 

wel passen in het formaat.

Zo, en als je dan zo’n hele brochure moet ontwerpen met vele tientallen 

foto’s in verschillende percentages, teksten en meer is het wel heel goed 

doorrekenen en paswerk. Rekening houden met de rest van de 

teksten en de onderschriften. Het moet wel allemaal passen op het 

vooraf ingedeelde werk, afwerkingen, budgettering en vooral tijds-

schema’s van op drukpers, drogen, vouwen, snijden, distributie en de 

klanttevredenheid. Daar zijn productielijnen mee gemoeid zowel in 

de drukkerij als bij de handelsproducent. Er is geen weg meer terug of 

budget of geld om ‘vergissingen’ veranderingen of aanvullingen van 

het werkstuk te doen. Een verantwoordelijke taak van de ontwerper, 

die 100% zeker van zijn technisch mogelijkheden tot reproductie moet 

weten.
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Digitale verwerking van zwart wit.

Het principe is ongeveer gelijk aan de analoge klassieke reprocamera 

met de vlakfilms. De huidige grafische programma’s op de computer 

hebben een fotoprogramma dat geïmporteerde fotobeelden kan 

bewerken. Ik beperk mij hier alleen de modus in greytoon, het zww. 

De ontwerper moest in vroeger tijd doorzien wat hij bedoelde te krijgen 

met de uitvoering door de lithograaf hoe de foto moest worden 

gereproduceerd. Halftoon in rasters van dichtheid.

Met een digitale beeldvorming via computerprogramma’s en een 

gekalibreerde monitor (scherm) is de handeling en het resultaat direct 

te zien. Direct te corrigeren, toe te voegen of weg te halen. Ik houd het 

maar even bij zww. Daar gaat dit thema namelijk over. Het heet in 

digitale wereld greyscale.

De schermen werken nu met een uitstraling (opbouw) van licht. 

Heeft eigen beeldresolutie die de scherpte van beeld realiseert. 

De geïmporteerde foto in het fotoprogramma heeft zijn eigen beeld-

grootte en een resolutie, vertaald in een aantal pixels, dpi, (de omvang). 

Deze is gerelateerd aan het fotoformaat. En een format van samenstel-

ling, vaak jpg. Maar ook andere formats zijn mogelijk.

De foto staat geweldig op je scherm. Oké, dat klopt ook wel daar de 

opname is gemaakt op een groot eindformaat cm. in 72 dpi, jpg en bevat 

een bestandsgrootte van veel MB’s. En een monitor (scherm) heeft ook 

een eigen beeldresolutie van 72 dpi.

Maar dat wil nog niet zeggen dat de foto geschikt is voor afdrukken op 

een printer of zelfs geschikt is voor professioneel drukwerk. Vaak worden 

telefoonfoto’s op pc gezet om te bewaren. Dat kan wel, maar gezien het 

kleine opnameformaat en de geringe bestandsgrootte in pixels, zijn deze 

opnames niet geschikt voor printen, of drukwerken. Hoewel er tegen-

woordig al telefoons op de markt verschijnen met een betere bitsverbin-

ding met het pixel en de resoluties verbeteren.
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Resolutie kent input en output waarden die afhankelijk van het gebruikte 

apparaat moeten worden aangepast. Printers werken voor een redelijke 

afdruk met 150 dpi. Drukwerken wel tot 300 of hoger dpi. Wil je alleen 

archiveren van foto’s voor bekijken dan is een hoge resolutie niet nodig.

In het fotoprogramma is ingebouwd de gradatiecurve die instelbaar is 

van wit - middentonen - zwart. Met de waarden wit 0 en de donkere 

kant 255. Hiertussen ligt de grey’s. (ik spreek alleen nu over een zww.) 

In vorige alinea’s staat ook al een beschrijving van stapellagen in een 

file. Dit is een tussenfase van fotobewerking, bewaar deze in een .psd 

format. Alle bewerkingslagen worden bewaard. Nadat u alle bewerkin-

gen hebt voltooid, met mixen, gradaties en filters, maakt u er één file-

laag van. Bewaar deze eindfile in opslaan als een geheel andere naam. 

Zo heeft u dus een origineel bewaard. Een psd bewerkings file en een 

eindfile met de juiste grootte en bestandspixels. Drie stuks dus.

Vergeet niet de output van beeldresolutie en afdrukresolutie en modus 

RGB, ZWW of CYMK te controleren. Afhankelijk waar de file naar toe moet 

of wordt gebruikt.

De zwarten en witten

Kleuren? Al eerder gezegd ja en nee. We noemen het wel bij naam maar 

het lijkt er op. Is het woordgebruik sterker dan de waarneming? Dat lijkt 

mij wel. Het is de denkwijze iets te zien dat zwart of wit is. 

Al is het licht grijs wordt nog stellig gezegd dat het wit is. Een voorbeeld 

is een grijs veld dat op een ‘zwarte’ achtergrond staat.

De optische waarneming met onze ogen vertaald het grijs wit te zijn. 

Omgekeerd, een wat donkergrijs vlak op een heldere ‘witte’ achtergrond, 

lijkt zwarter te zijn. Hoe kleiner het bovenliggend veldje is hoe donkerder 

of helderder het zwart of wit blijkt te zijn. Het is zelfs zo dat als de 

achtergronden worden vervangen door een kleur, de bovenliggende 

velden, ‘wit’ of ‘zwart’, geheel een andere kleurzweem mee krijgen in 

waarnemen. 
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100% zwart background en vakje 20% zwart. We vinden het vakje ‘wit.’

Witte background en vakje 20% zwart. We vinden het vakje ‘grijs.’ 
Toont donkerder dan de afbeelding boven. Maar is toch dezelfde tint.

Witte background en vakje 90% zwart. We vinden het vakje ‘zwart.’ 
Al is het niet geheel zwart. Het is maar de naam.



115

20% zwart background en vakje 80% zwart. We vinden het vakje ‘donkergrijs.’

50% zwart background en vakje 80% zwart. We vinden het vakje ‘lichtergrijs.’
Toch is het kleine vakje ook 80% zwart.

90% zwart background en vakje 80% zwart. We vinden het vakje ‘lichtgrijs.’
Toch is het kleine vakje ook 80% zwart.

Wat backgrounds toch optisch kunnen betekenen in contrasten. En dit zijn 
voorbeelden alleen in zwart en wit (percentages). Een ontwerp met kleuren is 
geheel identiek aan optische effecten. Vermijd de chaos van bontheid! 
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10% zwart background en vakje 80% zwart. We vinden het vakje ‘donkergrijs.’

90% zwart background en vakje 100% zwart. We vinden het vakje ‘donkergrijs.’

30% zwart background en vakje 100% zwart. We vinden het vakje ‘zwart.’
Toch lijkt het kleine vakje niet geheel zwart.

Het zijn contrasten in helderheid die we waarnemen. Deze beelden zijn dan 
ook geprojecteerd op ideale weergave van monitor. Als deze beelden op papier 
staan en dan ook nog in een variabele daglicht, of zelfs kunstlicht opstelling is 
de waarneming hiervan weer geheel anders! Hoe gaat u het dan benoemen?
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De bevolking van de wereldlanden. Hoe wordt de huidskleur in eigen land genoemd? 
Wellicht helemaal geen benoeming. Er wordt uitgegaan van het eigen nationale 
domein. Alle andere huidskleuren van de wereld worden anders benoemd. 
Voor elk land afwijkend.
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Hoe noemt een Afrikaan ons? ‘Witte blanke mensen’? Wie bepaalt het witte of 
zwarte te noemen? Oordelen of veroordelen wij een ander? Stop eens met 
racisme(aan)praat over alle bevolkingsrassen. En synoniemen krijgen onterecht 
een podium door telkens onjuist gebruik van woorden, wit en zwart racisme.
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Synoniemen over zwart-wit met een podium kunnen tot racisme zijn verbonden met 
domeinen ‘vreemdelingen’, imigranten. Huidskleuren worden toegevoegd aan het 
westerse synoniem zwart en wit. Niet overal is de omgang met zwart, wit, een 
gelijk(heid) of tegenstelling. Het Westerse wit heeft nog altijd de dominantie kleur.
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Spiegelbeeld, symmetrie, tegenstelling tweedeling

In ons zelfbestaan en trouwens alles wat we zien, meemaken, vormen in 

de leefomgeving en maatschappij is van twee. Al bij het ontstaan van 

leven is er de celdeling die al het leven schept. Wij als mensen hebben 

een links en een rechts. Een boven en onder, allemaal in woord en beeld.

Voorwerpen hebben symmetrie, vormen ook. Een dagritme van dag en 

nacht. Slapen en ontwaken. Zo zijn er talloze items op te noemen, allen 

van twee.

Zwart-wit is zuiver gezien ook van twee. In ons dagelijkse leven komt 

het echter nooit voor! We benoemen het zo als een kleur. Dat eigenlijk 

totaal geen kleur is! Het is altijd een getoond percentage van één van de 

twee ‘kleuren’. Door licht(in)val vormt het schaduwen in ‘witte’ reflec-

ties of het ‘zwart’ krijgt licht(op)val dat invloeden geeft naar een tint 

die grijspercentage weergeeft. Wij noemen een muur of plafond als een 

wit te zijn, terwijl dat helemaal niet zo is! De verf is een soort van ‘wit’, 

zo benoemd op de bus. De praktijk geeft aan dat reflecties in daglicht 

geheel iets anders laten zien dan het bedoelde ‘wit’. Voor zwart is dat 

natuurlijk ook zo.
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Daarbij speelt ook nog eens de omgevingskleuren die invloed hebben op 

de witte en zwarte ‘kleuren’. De gekleurde omgeving, panelen andere 

muurkleuren, gekleurd licht en de daglichtkleuren, geven een reflectie op 

‘wit’ of ‘zwart’. En alles wat trouwens daar tussen een kleurmix heeft.

Ja, dan is het ‘wit’ of ‘zwart’ niet meer van deze naam. Het is grijs 

geworden bij een mixage van licht. En zelfs met andere kleuren in de 

mix worden er namen aan gegeven als grijs, donkergrijs, gebroken wit, 

met groen reflectie mint, rood reflecties roze etc.

De creativiteit om zwart en wit in te passen met andere kleuren is een 

afwegend proces van keuzes dat eenvoud vereist. Wat te combineren 

met een andere kleur? En het wordt nog moeilijker dit te combineren 

met een aantal andere kleuren samen. Wees bescheiden in gebruik. 

Gebruik het wit en of zwart als kleur, als een accentkleur. Maar creatief 

kan het ook andersom, wit of zwart als hoofdthema in het onderwerp 

met een kleur(en) als accent. Zelfs uzelf kan ook een accent zijn in 

bijvoorbeeld gekleurde kleding. Het is het onderwerp dat betekent te 

verbeelden de creatieve uiting die u wenst. Ik geeft u advies, vermijd 

de chaos. Beperk uw kleurenkeuzes tot matiging in kleursterkten en 

aantallen. Daar ons ‘leven’ berust op en in vele kleuren is dit al sterk 

aanwezig. Het zuiver wit en zwart ontbreken hierbij, dat is een ‘grijs’. 

Daarom creeër de rust, de zuiverheid, styling, vooral uzelf!

Omgevingskleuren hebben invloed met reflecties op de ondergronden. Ook het 
soort van ondergrond bepaalt de absorbtie van het licht tot een kleurmixage.
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Symmetrie, tegenstelling tweedeling

Dat symmetrie centraal staat in ons visionaire systeem is buiten kijf. Of 

het nu hoekig is of rond van vorm, zelfs driehoekig telt mee. En dat in 

vele meervouden van voorwerpen en leefomgeving. 

Het vormt de ruimtelijkheid, diepte, hoogte en breedte. Met het zwart en 

wit (zoals we het noemen) kunnen we dit manipuleren.

Door symmetrie die in eigen orde bestaat van bijvoorbeeld een vlak in 

monokleur (kan elke kleur zijn, ook wit en zwart, dus maar één kleur) te 

bereiken in een tegenstelling, kan een tweede kleur worden 

toegevoegd. Meteen geeft dit bij ons mensen een vertrouwd beeld weer. 

Het twee. Teken, symbool en betekenis samen van ‘toegevoegd als 

twee’. Het meervoud van bestaan. Accent en diepte meer ruimtelijkheid 

biedend, meer dan één.

Toevoeging van een tweede kleur betekent al in ‘symbool’ twee.
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Toevoeging van een tweede kleur betekent al in ‘symbool’ twee. In dit geval 
een ‘witte’ kleur. Ook al is het maar één kleur zo te zien. Maar wij noemen ‘wit’ 
ook een kleur. Dus twee kleuren te zien.

Variaties te over. Dit zijn dus ook van twee. En in percentages harmoniekleuren.
Al lijkt elk figuur te zijn van één kleur.
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Variaties te over. Dit zijn dus ook van twee. En in percentages shadows.

Met kleuren van de dag of reflecties worden vooral grijzen veranderd.
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Een bewolkte donkere dag. Alle kleuren krijgen een percentage minder licht.
Vooral alle grijze tinten krijgen invloed van wisselende lichtsterkten. Wit wordt 
grijs, donkergrijs wordt richting zwart.

Een heldere zonnige dag. Alle kleuren krijgen opvallend licht. Zweem.
Vooral alle grijzen hebben daar invloed van. Grijzen worden helderder, witten 
gaan reflecties tonen.
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Zwart-wit is een uitzondering in uitbeeldingen. Kunst of kunstje?

In het zwart-wit segment is wel veel te bieden, maar er is niet veel van 

te zien. In artwork misschien? Welnee, het beperkt zich veelal tot het 

domein fotografie waarin de afzonderlijke segmenten zijn opgesloten. 

Vintagebeelden, vorige eeuw tijdsbeelden, films uit de oude doos, of 

films bewust gemaakt in zwart-wit formats en oude journalistiek van 

dagbladen en tijdsschriften uit de vorige eeuw.

Fotografie met de titel eraan artistieke kunst wordt van vroeger tijd 

bewonderd, uitgevoerd door ‘kunstenaars’ als te zijn pioniers op het 

gebied van naaktfotografie, portretten van, journaal en curiositeiten. 

Daar is altijd een impact waar te nemen die ons op gedachten brengt 

‘wat te zien’, het is een zwart-wit grey beeld wat gevoelens weergeeft 

bij de beschouwer en communiceert met medebeschouwers. Er zit een 

‘tintje’ aan verbonden. Al bedoel ik natuurlijk niet een kleurentint, maar 

meer de waarde van een psyche, een soort meerwaarde, het anders 

zijn dan het tegenwoordige beeld te zien.

Waarom? Het lijkt ‘vreemd’ te zijn in de beschouwing van het getoonde 

onderwerp. U verbeeld het onderwerp in ‘interpretatie’, u schakelt even 

in keuzestand om de kleur er bij te denken, of hoe was die sfeer bij op-

name, tijdsbeeld, een gevoel bij het nu ‘zichtbare moment’.

Het komt iets ‘vreemd’ binnen bij u, want het is anders dan nu en onder-

scheidend van het hedendaagse. In de vorige eeuw was de periode van 

bekijken met een zwart-wit tv, of bioscoopfilm in zwart-wit heel gewoon 

en aanvaard. Als standaardnorm. Ook dagbladen en magazines met 

publicaties in zwart-wit was de standaard. U vondt het geheel de waar-

heid, vertalen naar kleur kon, maar werd geheel overgeslagen. Voor 

iedereen was het hetzelfde beeld, geen verschil in uitzonderingen. 

Symbool, teken en betekenis was ook toen bekend, gevormd en weer-

gegeven in één ‘voorstelling’ als beeldfoto, film, woord of tekst. Alle 

communicatie wordt in uw memorie voorkeursysteem ‘aanvaard’ als 

feitelijkheid.
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Wel in de overeenstemming van context op het moment van 

waarnemen. Het geldt voor zwart-wit waarneming en ook voor kleur-

waarnemingen. Nu dit boekje eigenlijk alleen over zwart-wit gaat, zijn 

de twee kleuren zwart en wit aan de orde. Hoewel het eigenlijk geen 

kleuren zijn! In ons gedachtengoed benoemen we het wel als kleuren!

Dat is nu verstorend eigenlijk, niet objectief genoeg. Want in uw psyche 

staat het vakje zwart-wit wel als kleur benoemd. Haast niet te scheiden 

van de andere kleuren in het spectrum. Dit komt omdat er in de praktijk 

van ons waarmenen haast nooit een zuiver wit of zwart is.

We nemen dus meer beelden waar, die een herkenning hebben in de 

drie kernen, symbool, teken en betekenis. Daarbij geldt in eerste be-

ginsel het aanvaarden van uw ‘eigen’ interpretatie van het onderwerp 

met de waarneming. Is het gebodene wel werkelijk wat u ziet? Wat u 

verwacht te zien? En als we het dan louter in zwart-wit beeld krijgen te 

zien, wat moet ik mij dan bij voorstellen als werkelijkheid? U reageert 

onmiddellijk achterstevoren met een ‘verklaring, betekenis’ er aan te 

verbinden. 

Ja, een oordeel. Kan geordend worden in diverse keuzes van positief en 

negatief. Direct gevolgd door er een teken en symbool aan toe te 

voegen, ‘herkenning van voorstelling’, metafoor aan verbinden, een idool 

of fan te zijn, symbool voor een statement of beweging, orde, tijdsbeeld, 

persoon of voorwerp. Symbolen te over, goden, zon, maan, torens, 

namen van... etc. Wat past daarbij zijn de tekens van uiterlijk, 

regels en gebruik. Waar of niet, een vertaling van het ‘gewenste’ beeld 

te willen zien.

Of juist niet te willen zien, factoren die hierbij spelen zijn meestal 

negatieve reacties van eerdere geziene beelden en slecht bevallen in 

normering. Niet aangeleerd of in tradities gevat. Een negatief zwart-wit.

Maar het kan ook goed gaan, want de eerste verklaring weegt door als 

is het beeld niet opperbest van kwaliteit. Een zwart-wit fotootje van een 



128

dierbare of dier, een situatie en herinnering. Betekenissen kunnen 

koppelen met namen, teksten, memories en verwachtingen. 

Alles bijeen die drie kernen, symbool, teken en verklaring is een 

communicatie segment die ook in de commerciële marketingstrategie 

gelden. Al beleef je de wereld nu in zwart-wit modus of in de kleuren-

modes het is de werkelijkheid. Beide modus hebben een nuance.

Zwart-wit modus heeft zijn ‘eigen’ curve van wit  naar zwarte tint.

Wit is 0. Zwart is 100. Alles ertussen is een grey. Een beperkt gebied dus 

maar technisch waar, theoretisch bijna nooit haalbaar. Bij beschouwing 

van een zuiver zwart-wit voorstelling is er altijd wel een kleur ’zweem’ 

aanwezig. Een ‘bijkleur’ van opvallend licht dat vermengt.

Om die kleurbijwerking uit te sluiten, gaat u in uw brein over tot be-

schouwing als te zijn een zwart-wit beeld te zien, de kleuren eromheen 

uit te schakelen, of en dat is meestal het geval, andersom de zwart-wit 

beelden ‘om te zetten’ in een gedachtenbestand van wat zijn de 

‘bijbehorende kleuren’, van wat ik zie. U ziet dus zwart-wit, maar denkt 

in kleur! Daarbij, als er ‘kunst’ in de afbeelding voorkomt ziet u, 

vormen, velden, vlakken, belichtingen, accenten en de details veel beter, 

objectief. Het werkt ontledend, wat beredenerend op inhoudelijkheid.

Als er een waarneming is met een echt kleurenspectrum ziet u meer iets 

met ‘gevoelswaarde’, eigen aan een dagelijkse aanname, aanvaarding.

Dat is een voorkeurssysteem dat elke mens heeft in het archief brein. 

Vergaring van kennis, beeldopslag en betekenissen. Juist de drie kernen.

Dus zwart-wit is apart te noemen?

Ja zeker, is het apart te noemen, al zijn er wel varianten in te ontdekken. 

Dan noem ik u op het technische gedeelte van benamingen. Die uiter-

aard veel verschillende betekenissen meedragen voor verbeelding van 

doelstelling. Eerder in het boek staan al diverse voorbeelden vermeld. 

Toch herhaal ik even in lijst de meest voorkomende mogelijkheden.

U leest de technische naam. Erachter staat het doelbereik.
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-  Solarisatie, de balans in curve is verstoord, wit en zwart kan 

 wisselen. ‘mislukte’ belichting, spookbeeld, half om half. (portret)

-  Infrarood, het onzichtbare spectrum wordt als warmtebeeld gezien.

 toegepast bij landschap, gebouwen en natuuraccenten. (wetenschap)

-  Diapositief, witte vorm, bv. letters op zwarte ondergrond.

 

-  Negatief, het positieve beeld is omgekeerd in een grey curve.

 Er is veel meer detail te zien in het negatief (röntgenfoto)

-  Patterns, invloeden met verstrooiing, mixage van zwarte vormpjes.

 Veelal backgrounds met betekenissen bv. kruisjes, stippen, bladeren.

-  Reliëfs, vlakke beelden met verspringend beeld naar 3D effect.

 Vlakheid van een optische tekening krijgt hoogte of dieptebeeld.

-  Hi key, beeldvorming in de curve naar de witte partijen.

-  Low key, beeldvorming in de curve naar de zwarte partijen.

-  Outlines, curve waardebeperkingen en omlijnen met een rand.

 Effectweergave van begrenzing curvewaarden.

-  Rasters, met alleen zwarte punten een dichtheid creëren tot 0-100.

 Puntrasters in waarden van fijnheid, lijnrasters en autolijn.

-  Effecten, met fotofilters werken, mixages, opknippen en plakken.

 Steilheid van curve, inzoomen, onscherpe beelden, vervormen,

 draaien, filters, grootte en kleinheid, impact geven, verbaal, shock,

 taalgebruik, woord en lettervervorming, montagebeeld, simulatie, 

 onwerkelijkheid, micro en macro opnames (portret, gebouw, 

 mens en voorwerp)
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Varianten in contrast niveau’s. Hooglichten, middentonen en zwarten.
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Filters die het fotobeeld manipuleren.
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Witte interieurs, helder en licht in de jaren 1980 een vorm van ‘modern’.
Zwarte interieurs met de witte contrasten in de ‘retro’ look is een chic, luxe beeld.
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In alle mogelijkheden zijn in het zwart-wit gebied nog elementen te 

vinden in uitvoeringsmodus, met soort materialen, uitvoeringen manueel 

of digitaal.

En de uiting is?

Wat is het segment waar het doel is? Artistiek? Leesbaar of abstract?

Wetenschappelijk? Dramatisch? Boodschap informatie? Of gewoon het 

soort betekenis? Het gaat richting symbool! Ja, voor de maker van de 

uiting. Eerst het idee, vorm en imago en het doel! Dan het teken voor de 

maker, het vormgeven, compositie en uitvoering. De voorstelling geeft 

zo samen de verklaring en betekenis. Maar...

U verwerkt het andersom! Eerst ‘ziet’ u de betekenis, dan de voorstelling 

‘teken’ en dan als u het doorheeft de bedoeling, het ‘symbool’. Dan is de 

maker in beeld wat zijn doelstelling was. Missie is dus geslaagd!

De communicatie van de uiting is naar u toegezonden. Wordt verwerkt!

Dus toch een kunstje?

Ja, voor u wel. Voor mij niet. Dat is een antwoord dat is opgesloten in uw 

ervaringen met het zwart-wit als ‘kunst’ of als ‘vreemd’ te ervaren. 

Ik haal er maar even de jongere generatie bij die de vorige eeuw niet in 

de praktijk kennen en het ‘zwart-wit’ totaal anders ervaren als een 

theoretische ‘geschiedenisles’. Wat is hun betekenis van de uitingen?

Dus wel of geen kunstje of waardeoordeel. Gewoon een betekenis is er, 

een verklaring, wat er te van vinden. Ervaren en aannemen.

Opties zijn: ‘het is maar zwart-wit, niet veel aan’ of ‘geef mij maar kleur’. 

Dit zijn nuances in het voorkeurbrein in mapje memories. Geheel gevat in 

eigenwaarde, oordeel, kennis van te hebben en vooral te besluiten!

Daar is niks mis mee. In de juiste context van maatschappelijkheid, 

normen en waarden is het direct geplaatst in een mapje opgeborgen 

voor nadere beschouwingen en de uitleg daarvan. Dat mapje heet 

‘communicatie’ Of daar nu zwart-wit in zit of kleur dat maakt niet uit.
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Begrijpen van kunst en dan speciaal zwart-wit is een vooroordeel?

Niet voor iedereen is dat een zelfde verhaal van begrijpend. 

Moet je hiervoor opgeleid zijn of gestudeerd hebben? Kennis van cultuur 

en kunstenaars? Moet ik als ‘leek’ kijker er iets van snappen?

Is de ‘kunst’ mij zomaar aangepraat door de zgn. experts?

Vele vragen die antwoorden moeten geven het te begrijpen. 

Het kan dus ook geen kunstje zijn. Heeft wel gewoon een verklaring die 

wel te begrijpen is en ook te aanvaarden. Het is communicatie in 

economisch verkeer met een vraag en aanbod, ook in de kunst en hun 

waarde eraan teogevoegd.

En extravagant?

Uniek te zijn in het tentoongestelde. Is een symbool geworden van 

opperste kunnen en kwaliteit. Verbonden met het teken van uitvoering 

met een naam eraan. Een beroemdheid in zwart-wit of in de kleuren-

cirkel. Een bijzonderheid van document, maar van één of meerdere 

exemplaren. Vaak een aangepraat model in de economische domein-

markt. Niets nieuws onder de zon!

Wij als maatschappij van nu kijken nergens meer van op. Hangen aan 

het draadje communnicatie, dat heden wel erg kronkelig is geworden. 

Wij allen hangen erbij met vooral de betekenissen, tekens en 

symbolen. Inderdaad achterstevoren of als je het wilt zeggen op zijn kop. 

Mak en volgend als al die anderen. Soms is dat nodig, maar ook is nodig 

je eigenwaarde op te poetsen, je betekenis, er te zijn, dit eens te 

inspecteren. Blijf jezelf, communiceer met elkaar in het teken van 

uitvoering. Zo wordt u weer het echte symbool, een persoon van 

‘ik begrijp het!’ Daar wordt u kleurrijk van.

© Piet van de Watering, grafisch ontwerper, 2019

Er volgen nu nog enkele pagina’s met toegepaste ‘kunstbeelden’

In elk geval voorbeelden van ontworpen creatieve toepassingen.



Contrasten zijn emotionele waarnemingen. Al snel geven we er een symbool aan.
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Apart is zwart, gebruiken en voorkeuren. Wij verbinden het met betekenis.
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Art deco patterns. Zwart en wit lines en ook met zilver of staal gecombineerd.
Onder pattern in chevron look.

137



Art deco patterns. Zwart en wit toegepast in stoffen en ook in vloeren.
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Art 1950 patterns. Zwart en wit toegepast in stoffen. Boven: pattern ‘hanenvoet’

Grafische ontwerpen zien we maar zelden meer.

Zwart en wit in de grafische designs is tegenwoordig meer zeldzaamheid 

dan regel. In de vorige eeuw en met name in de 1920 -1940 wel te zien 

in de maatschappij. En ook na WOII kwam een ‘retro’ back hiervan in 

styling, 1950-1960. Daarna was het gedaan met het zwart en wit design 

en werd de maatschappij een kleurenbestaan. Zelfs uitgegroeid tot nu 

een totale chaos, zonder enige ‘kleurkennis’ en waardebepaling in de 

leefomgeving om ons heen. ‘Kunst’geschiedenissen vinden geen gehoor 

meer, het kunstzinnig‘design’ is vervormd tot een vreemd woord. 

Is er nog wel design gevormd, dan is het echt onbetaalbaar geworden. 

Alle andere vormgeving is een gemiddelde ‘aanname’, standaard 

geworden zonder een echte waardering. Vervlakking genaamd op elk 

niveau. Een maatschappij zonder creativiteit.

© Piet van de Watering, grafisch ontwerper, 2019
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Art 1950 patterns. Zwart en wit helemaal stijlvol chevron retro.
Boven: 1972 Arne Jacobsen, stoelen ‘stolar’ in zwart en ook in wit design.
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Art 1950 patterns. Zwart en wit, polkadot en een krijtstreepje.
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Art Grafische witte of zwarte bal.
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Art Grafische witte of zwarte bal.
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Art Grafische witte of zwarte bal.
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Art Grafisch pattern witte en zwarte ballen .



Is zwart nog wel helemaal geliefd als kleur in onze voorkeur aanwezig?
Een vraag die zeer persoonlijk kan zijn. Een keuzevraag, te kiezen?
Gaat men voor zwart, qua uitstraling? En geeft men er waardering aan?

Zwart staat als kleur (hoewel het geen kleur is) in de maatschappij.
Favoriet of toch maar niet. In omstandigheden die een maatschappelijke toon 
hebben zeker wel, als een symbool met een verklaring erbij.
U toont uw styling, personality, richting, karakter en rust.
Zwart en wit zijn goed in overeenstemming, kunnen elkaar verdragen, zodanig 
contrast geven, te zijn intrige en ook opzienbarendheid. Stijlvol in gebruik is 
zwart in alle domeinen een schoonheid. In dit geval is zwart de basis en het wit,
het accent van persoonlijkheid.
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