
Newton versus Goethe

ln iedere 1Be-eeuwse salon werd over kleuren gediscussieerd, door iedereen die erverstand

van meende te hebben. En wie had dat niet? Isaac Newton had de wereld op zijn kop gezet

met zijn experimenten. Maar Goethe was het niet eens met diens conclusies.

Een gesprek met de Utrechtse hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis, Harry Snelders,

over twee kleurenvisies die nooit bij elkaar zullen komen.

Tf i...,..n verwarmen e n cioen ieven.
À-H., zonbeschenen blonde haar van

een beminde, het diepe rood van wijn in
kaarslicht en het vrolijke lichte blauw van
een zorgeloze zomerlucht worden door
dichters aller tljden bezongen als een lafe-
nis voor de zie1. Overdag, maar ook in
dromen en herinneringen, spelen kleuren
eerl vooraanstaande ro1. Het menselijk
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gevoelsleven staat of valt met kleur. Heet
een dag, een stad of een mens grauw of
kleurloos te zrjn, dan bedoelen we dat die

futloos, levenloos en somber is. Het
woord kleurrijk verwijst naar een blij en

vol leven.
Sommige mensen beschikken over een

natuurlijk kleurgevoel; weten uit zichzelf
weike kieuren het best bij elkaar passen.

Maar waarom? De schrijver / dichter /
natuurwetenschapper (Johann Wolfgang)
Goethe (I749 - 1832) merkte rond 1800

op dat geen schilder hem een bevre-
digend anrwoord kon geven op de vraag

waarom geel en roodbiauw harmoniëren.
'Waarom juist die?'Waarom blauw en

groen niet?'W'aarom maakt geel een war-
me en behagelijke indruk en wekt blauw



een gevoel van koude op?
Goethe kwam tot zljn bekende studie
over het ontstaan en de samenstelling van
kleuren tijdens een reis naar Italië
(1786/88). Overdonderd door de kleu-
renpracht van het zuiden richne hlj zich
na zíjnlange reis op de studie die zijn hal-
ve leven in beslag zou nemen. Naast de

Faust heeft geen ander werk hem zo

intensief en langdurig beziggehouden als

zijn kleurenleer.
"M!jn halve leven heb ik er aan opge-
offerd," zegt hij vijfjaar voor zljn dood
tegen zijn vriend en secretarisJohann
Eckermann. Spijt had hlj niet: "Ik had
misschien een half dozijn treurspelen
meer geschreven, dat is alles." Zijn kleu-
rentheorie zag Goethe als de laatste en
diepste menselijke kennis die men zich
maar voor kon stellen. En als zijn belang-
rijkste werk. Twee jaar later zou hf tegen
Ickermann zeggeíi "Voortreffelijke dich-
ters waren mljn tijdgenoten, nog
voortreffelijker dichters leefden vóór mij
en er zullen er nog veel na mij komen.
Maar dat ik in mijn eeuw in de moeilijke
wetenschap van de kleurenleer de enige
ben die weet wat juist is, daar laat ik me
op voorstaan."

ROMANTIEK
In elk geval hebben weinigen zichzo
langdurig en uitputtend met de kleuren-
leer beziggehouden als Goethe. Zljnin-
zichten hadden in het begin van de

negentiende eeuw een wisselende uitstra-
ling op wetenschappers uit zijn tijd.
Natuurkundigen moesten er over het al-
gemeen niet veel van hebben. Maar van
geleerden als Schelling, Hegel, Schweig-
ger, Seebeck, Von Henning en een tijd-
lang van de wijsgeer Schopenhauer kreeg
hij veel bljval.
Goethe bevond zich rond 1800 op het
breukvlak van twee wetenschapsopvat-
tingen. Prof. dr. H.A.M. (Harry) Snelders,
hoogleraar in de geschiedenis van de na-
ruurwetenschappen te Utrecht, behandelt
deze periode in zijn onlangs verschenen,
intrigerende boek'W'etenschap en

Intuïtie. Snelders laat daarin een bonte
stoet romantische wetenschappers de re-
vue passeren. Natuurfilosofen als Hegel
en vooral Schelling - zo verzonlen in hun
filosofieën, dat zlj elke proefneming
verafschuwden en deze ook afwezen als

middel om tot klaarheid te komen.
Daarnaast een andere groeP weten-
schappers, die evenzeer fantastische theo-
rieën onrwierpen, maar deze tegelijkerdjd
toetsten in helder gedocumenteerde en
op empirische leest geschoeide proeven -
zodzt ze ook voor wetenschappers van
vandaag nog te controleren zijn. De
'romantische wetenschappers' in de ware
zinvrn het woord. Romantisch vanwege
de fantastische denkbeelden; wetenschap-
pelljk vanwege de degelijke proefnemin-

GOETHE OVER KLEUREN

l_l et zal rond 1665 zijn geweest toen
I I lsaac Newton (1643 -1727) in een ver-
duisterde kamer een lichtstraaltje door een
prisma liet vallen en het licht achter het
prisma op de muur uiteen zag vallen - in
allerlei kleuren. Newton concludeerde dat
het witte licht de optelsom moest zijn van

al die kleuren.
Ook Goethe heeft dat tot zijn 35e gedacht.
Kleuren zaten in het licht, precies zoals

Newton had geleerd. "Het was mij nooit
op een andere wijze geleerd en nooit had

ik de minste reden gevonden om eraan te
twijfelen." Zijn twijfels kwamen toen hij
zich begon af te vragen waarom sommige
kleuren harmoniëren en andere dishar-
monièren. Waarom sommige kleuren
'warm' ogen en andere'koud'. Newton
had alle kleuren als gelijkwaardig naast el-
kaar gezet en niets gezegd over hun on-
derling verband.
lnzicht in het wezen van licht gaven

Newtons experimenten niet, zei Goethe.
Die het licht bovendien opvatte als "het
eenvoudigste, homogeenste. ongedeeldste
wezen dat wij kennen." Vanuit de aard
van het licht bezien had Newton het licht
gekweld; de natuur op de pijnbank ge-

legd. Licht was een van die fenomenen die
hun verklaring hebben in hun eigen we-
zen. Wie iets over het licht wil weten,
moest volgens Goethe naar kleuren kijken.
Kleuren waren de daden en smarten van

het licht. "Zij kunnen ons opheldering ver-
schaffen omtrent het licht." Een opvatting
die hij illustreerde door een parallel te
trekken met de menselijke psyche. "ook
het karakter van een mens valt niet recht-
streeks te beschrijven. Maar verzamel de

handelingen en daden van een mens en

een beeld van zijn karakter zal ons tege-
moet treden."
Alleen wat het licht uit zichzelf laat zien
was waardevol. Microscopen en verrekij-
kers brachten het zuivere menselijke zin-
tuig in verwarring.

Goethe laat Faust zeggen:
"Vol raadsels, zelfs bij lichte dag
Laat de natuur haar sluier niet verdringen
En wat zij wilde, dat uw wezen nimmer
zag,
Kunt gij met geen schroef en hefboom
dwingen."

LICHT EN DONKER
De mens zelÍ zag Goethe als 'het grootste
en nauwkeurigste fysische apparaat dat er
bestaat.' Precies daar lag zijn grote pro-

.bleem met de Newtoniaanse natuurkunde:
'Dat men de experimenten als het ware ..

van de mens had afgezonóerd en de na-
tuur alleen wilde waarnemen in datgene.
wat instrumenten aanwezen.'

ln Newtons proeven kwam het hele kleu-
renspectrum slechts bij een bepaalde af-
stand tussen prisma en muur te voorschijn.
Newtoniaanse fysici verklaarden dat door '

te stellen dat de kleuren zich in het mid-
den blijkbaar nog vermengden tot wit.
Goethe vond dat een ongeloofwaardige
conclusie.
Als hij zelf door een prisma naar een witte
muur keek. nam hij alleen aan de randen
kleuren waar. Goethe noemde het belang-
rijk de proeven zo simpel mogelijk te hou-
den. Newtons experiment was in zijn ogen
eigenlijk al weer een stap te ver. ln zijn
meest simpele vorm verschijnen kleuren al-

leen op licht-donker grenzen. zei hij. 'Een

grens is noodzakelijk om kleuren te doen

ontstaan'. NeMons prisma zou in feite
niets anders hebben gedaan dan licht en

donker over elkaar heen schuiven. Goethes
eenv_ordige kleurverschijnselen aan de irand

hadden zich in Newtons experiment tot een

gecompliceerd verschijnsel ontwikkeld,.
waar Newton een te simpele conclusie tlit
had getrokken. Uit zijn eigen onderzoek
concludeerde Goethe dat kleuren ontst'aan
vanuit het samenkomen van de tegenpolen
licht en donker, onder medewerking va,n

een 'troebel'medium.

PAARSE HEMEL
Alle kleuren hadden met elkaar gemeen

dat ze donkerder waren dan wit en lichter
dan zwart. Goethe zag geel als de eerste
kleur die ontstaat als wit verdonkert; '

blauw als de eerste kleur als zwart verhel-
dert. Hij merkte op dat iets lichts door.een
troebel medium gezien geel kleurt; iets

donkers blauw. Een zwarte, nachtelijké he-
mel door een met kaarslicht bescheneqt
(troebele) ruit bekeken wordt paarsbla.uw;

de zon gezien door een sluier van troebele
nevels kleurt geel.
Geel omschreef Goethe als het door àÍis-
ternis gedempte licht. Een warme kleur
vanwege haar verwantschap met het,llcht.
Blauw als het door licht verzwakte duister:
een koude kleur die wijst naar het duister
dat erin werkt. Neemt de troebelheid waar
het licht doorheen schijnt toe. dan gaát
het geel over in geelrood en vervolgens in
robijnrood. Wordt de troebelheid waar het
duister doorheen valt minder, dan gaat
het blauw over in indigo en ten slotte in
violet.
Middenop de dag als de weg van het zon-
licht door de atmosfeer het kortst is, is het
zonlicht wit. ln de middag wordt het gelig,
dan via oranje rood. Wachten we tot de
zon onder is, dan zien we het rood via'
purperviolet veranderen in een diep- 

".
blauwe nachtelijke hemel.
'ln de winter op een tocht door de Har:i
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Reconstructie van het experiment van Newton,
hoewel in werkeliikheid een weerkaatsend
oppervlak nodig is om de kleuren zichtbaar te
maken.

In dit rijtje komt ook Goethe de nodige
eer toe. Een man die Snelders roemt van-
wege diens fabelachrige kennis. En hoe-
wel in de eerste plaats dichter was hij

Goethess kleurencirkel: ziet het oog rood, dan
ontstaat het verlangen naar groen' Zoals gee!
blauwrood oproept en blauw geelrood.

toch geen onverdienstelijk wetenschap-
per. "'W'at Goethes wetenschaPPelijke b!j-
dragen voor mij vooral interessant maakt,
zrjn zíjn proefnemingen. Die zijn door
hun grote kwaliteit ook voor een weten-
schapper van vandaag nog te controle-

BLAUWE SOEP OP TURKOOIZEN BORDEN

De veelkleurige middeleeuwen: de aristocratie was gek op sprekende kleuren. Rond 1200 kregen de

míddeleeuwen er een nieuwe kleur bii: blauw- Miniatuur uit 1410.

Er wel eens aan gedacht dat de gedichten van

Novalis een donkerviolette kleur uitademen?^

Donkerviolet is een ernstige kleur, zegt de kunstê-

nares Liane Collot d'Herbois in haar boek Colour.

Volledig ongeschikt om de huiskamer in te schilde-

ren. Als je je tenminste niet voortdurend onbehaag-

lijk wil voelen. Herman Pleij, hoogleraài

middelnederlandse Letterkunde, zou dat een

middeleeuwse gedachte noemen. Wonderlijk hoe

kleurenvisies kunnen verschillen.

f, lolgens de woningbladen had u de wan-
u\' 

d"n van uw huis de aÍgelopen winter
okergeel, diepblauw en intens rood moe-

ten schilderen. Dat waren de winterkleu-
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ren. Maar hoeveel mensen zouden de

kwast daadwerkelijk in rood, geel en

blauw hebben gedoopt? Weinigen ver-
moedelijk. Vergeleken met onze mid-
deleeuwse voorouders blijven wij grijze

mussen. Naar de scherpe kleuren van de

middeleeuwen durft onze tijd niet echt te'
rug, zegt de Amsterdamse hoogleraar Mid-
delnederlandse letterkunde, Herman Pleij,

in zijn vorig jaar verschenen boekje
Kleuren van de middeleeuwen. Alle licht-
gevend paars en pasteltinten in winkel-
straten en badkamers ten spijt. Een fraaie,
gedistingeerd uitziende auto is en blijft
grijs of zwart of mat. Dat had in de mid-
deleeuwen wel even anders gelegen. De

aristocratie was gek op sprekende en felle
kleuren. Pas als het Bourgondische hof in
de late middeleeuwen zwart en blauw

Eaat dragen, is het gedaan met het paars,

rood, geel en violet in het dagelijks leven,

VROUWËLIJ KE SCHOONHEID
De middeleeuwers waren bezeten van

kleuren. Alles moest'kleur hebben. En alles

had kleur. Voedsel, zijde, leer, hout, ivoor,
menselijk haar, de baard, zelfs de vacht
van hond en paard. Zelfs de vier elemen-
ten. Kijk hoe onze middeleeuwie voorou-
ders Jezus lieten binnenrijden in Jeruzalem
(in een evangelieboek uit het jaar 1000).

Gekleed in een purperen mantel, gezeten

op een donkerrode ezel, met een lila licht-
krans rond zijn hoofd, met oranje bruine
strepen. De mensen om hem heen geschil-

derd in rode, lila, purperen, groene en

vaalgele kleding; de muren en torens op
de achtergrond in donkergroen, lichtgeel,
steenrood, roze, lila en blauw.
Kijk naar de felle kleureffecten van de
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Uiteindelijk hebben de middeleeuwen zichzelf
ontkleurd. Voor het rood, blauw en paars kwa-
men donkerblauw, grijs en zwart in de plaats.

middeleeuwse glasschilderkunst. Vooral op
feestdagen kon het allemaal niet gek en
bont genoeg gekleurd zijn. Herauten had-
den volgens Pleij in dat kleurenlawaai hun
handen vol aan het uit elkaar houden van
al die kleurig schreeuwende wapen-
schilden en vaandels.
De middeleeuwse kleur der kleuren? Die .

was rood. Nederlands gelauwerde histori-
cus, Huizinga, noemde de hele middeleeu-
wen rood. Optochten waren in rood; feest*-
en staatiekleding was rood. Zelfs het vrou-
welijk schoonheidsideaal was rood. Samen
met wit dan: Sneeuwwitje en Roodkapje.
Lippen zo rood als Parthisch scharlaken,
wangen als rode rozen en als het even kon
een blank voorhoofd dat de witheid van
een lelieblad overtrof. Dus géén bruinver-
brand gezicht. Bruin heette de lelijkste al-
ler kleuren te zijn. Geen middeleeuwer
haalde het in zijn hoofd eens even lekker

ren." En zljn kleurenleer? "Helder en aan-
nemelijk."'Wat niet wegneemr dar
Goethes kleurenexperimenten Snelders af
en toe wat vreemd voorkomen. Misschien
wel, zegt hij, omdat ze zo weinig gemeen
hebben met de proeven die we kennen
uit de $rsicaleerboeken waarmee iedereen
tegenwoordig is opgegroeid.

VOORONDERSTELLING EN
Als ik vraag of Goerhes kleurenproeven
herhaalbaar zijn, verwijst Snelders naar
een dik boek over Goethes kleurenleer,
geschreven door een Engelsman. "Die
Engelse onderzoeker heeft het bijvoor-
beeld gedaan." Misschien dar we soms
nvijfelen aau de waarde vrn zijn interpre-
taties, zegt Snelders. Maar war geeft dat?
"Ik zeg van sommige voorwerpen ook dat
ze blauw zijn, terwijl mijn vrouw zegt dat
ze groen zíjn."
Goethes interpretatie van kleuren kun je
aannemen of verwerpen op grond van
wat je er persoonlijk in ziet. Dar vindt
Snelders niet het meest interessante deel
van diens kleurenleer. "Belangrijker is dat
h1j ons een samenhangend theoretisch ge-
heel heeft nagelaten waarin kleuren een
plaats hadden. Zijn gedachten over welke
kleuren het best bij elkaar passen en wel-
ke niet. Allemaal prakrisch toepasbaar.
Schilders konden er zo mee aan de slag."

Steeds die combinatie uan empiisch onderzoek
en níet-empirísche psychologísche ínterpretatíes.
Wat wílde Coethe precíes?

"Als je Goethe leest, dan merk je dat hij
zich op een bepaald ogenblik ongelooflljk
fel afzet tegen Ne\{/ton. Dar doet hij als
hij zelf helemaal overruigd is geraakt van
de opvatingen die hij uirwerkt.Je zou
kunnen zeggen: Goethe ging uit van een
vooronderstelling. Dat wil zeggen: hij had
al een theorie die hlj wilde bewijzen."

U uindt dat uerkeerd...?

in de zon te gaan liggen bakken.
Na 1200 kwam de kentering. De belang-
stelling voor blauw nam toe, in de der-
tiende eeuw zelfs sterk toe. De
middeleeuwen kregen er een belangrijke
kleur bij. De handelaren in blauwe verf-
stoffen deden goede zaken en de leveran-
ciers van rode pigmenten bleven zitten
met de meekrap die altijd zoveel was ge-
bruikt om kleding rood te verven. De schil-
ders van de kathedraal van Straatsburg
werden gevraagd de duivels blauw te schil-
deren - om de nieuwe kleur zoveel moge-
lijk in diskrediet te brengen.
Het mocht allemaal niet baten. Vanaf het
eind van de middeleeuwen schakelt de
aristocratie over op blauw en zwart. En dat
is'tot op de dag van vandaag zo gebleven.
Vraag duizend moderne westerlingen naar
hun kleurvoorkeur. Meer dan vijftig pro-
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daalde ik tegen de avond de helling af het
dal in. De weide vlakten boven en onder
mij waren besneeuwd; de bomen en
rotspartijen wit berijpt. De zon ging net
onder. Waren er overdag bij de gelige
kleur van de sneeuw al zwakke violette
schaduwen waar te nemen geweest, dan
waren deze nu fel blauw te noemen. Maar
toen de zon eindelijk haar ondergaan na-
derde en haar door de dichtere avondne-
vel sterk verzwakte stralen de hele mij
omringende wereld in een prachtig purper
dompelden, werd het schouwspel steeds
boeiender. ïot eindelijk met het onder-
gaan van de zon dit wondermooie schouw-
spel langzaam overging in het donker van
de avondschemering.'

KLEURENPAREN
Steeds wees Goethe op het continu wer-
ken van tegenstellingen in de natuur. Zo
ook in de mens. Het zien van een kleur zou
het nabeeld oproepen van de bijbehoren-
de complementaire kleur. Door Goethe
aangeduid als een innerlijke behoeíte: de
behoefte om de natuurlijke eenheid van
de kleurenparen te ervaren. "Waneer het
oog het donker wordt voorgehouden,
vraagt het om het licht; het vraagt om
donker wanneer men het licht aanbiedt.,,
Probleem is, zegt de sociologe Eva Heller
in 1989 in haar boek Wie Farben Wirken, is

dat de door Goethe beschreven omkering
van een meerkleurig beeld slechts lukt na
heel veel oefening. Wat Goethe volgens
haar ook niet ontkent. Ook hij stelde vast
dat dit soort fenomenen vaker optrad als
je er meer mee bezig was. Maar daarom
waren zijn 'oerfenomenen' nog niet min-
der waar.
Van het allereerste begin hebben fysici ge-
zegd dat Goethes kleurenleer fysisch ge-
zien niet klopte. Ook in de meeste
moderne kleurenboeken staat vaak een
zinsnede die erop neerkomt dat iedere fy-
sicus Goethe had kunnen vertellen dat zijn
conclusies Íout waren. Rudolf Steiner - die
tijdens zijn leven verschillende voordrach-
ten aan Goethe heeft gewijd, gebundeld
in Goethes Weltanschauung - dacht daar
anders over. Volgens hem had zelÍs de
grootste fysicus hem niet van het tegen-
deel kunnen overtuigen. De uitgangspun-
ten van Goethe verschilden daarvoor te
veel van die van Newton en de zijnen.
"Goethe zou over het wezen der kleurver-
schijnselen niet anders hebben kunnen
denken dan hij deed, ook al zouden alle
sinds zijn tijd gedane ontdekkingen op dit
gebied voor hem toegankelijk zijn ge-
weest. "

Bart JJonnersen

H.A.M. Snelders: Wetenschap en Inruïtie. 1994,
Ambo, Baarn. E. Heller: Wie Farben wirken,
Rohwalt Verlag, 1989, Hamburg. R. Steiner: Die
Erscheinungen der Farbenwelt. Uit: Goethes
'Weltanschauune. GÁ6, vertaling, 1983.
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"Nou, verkeerd... het kan tot rare resulta-

ten leiden. De moderne, hedendaagse

wetenschap gaat uit van de waarneming,

van het experiment, en interpreeft dat

vervolgens. We doen waarnemingen en

op grond daarvan stellen we de theorie
bij. Ho.*el er bij eike nieuwe stap dan

toch weer een theorie bedacht moet \ /or-
den. Dat is niet vrljblijvend.
"Wat Goethe doet, zonder het te beseffen

waarschljnlijk, zie je evolutionisten en

creationisten ook uithalen: de zwakke

punten in de theorie van de tegenstander

ianvallen. Proefes verrichten die de eigen

theorie bevestigen. Het zwakke pLlnt bij
Newton is dat jc niet kunt bewijzen dat

het licht dat hij door een klein gaaqje laat

vallen, de realiteit weerspiegelt.Je weet
niet of clat werkelgkheid is. Je kunt zijn
conclusics aanhangen,je kunt ze ook ver-
werpen."

U bedoelt dat Newtott oob uanuit een wereld-

beeld werkte?

"Ook Newton ging uit van vooronder-
stellingen bij het opbouwen van zijn
theorie. Voor Newton bestond het licht
uit kleine deelqjes. Maar ook dat was een

hypothese; hij was gewoon aan het rede-

neren, hij kon niet bewijzen dat licht uit
deeldes bestaat. De deelqjestheorie is een

rypische mechaniscische theorie, die het
heelal opvat als een soort machine' opge-

cent blijkt een sterke neiging naar blauw

te hebbên, zegt Pleij. Andere onderzoe-

kers spreken over veertig procent. ln ieder
geval op afstand gevolgd door de andere

kleuren. Groen blijft volgens Pleij op 20

procent voorkeur steken; wit en rood op

10 procent. Alleen in Spanje hebben de

mensen het meeste oP met rood.

GEEL EN BLAUW
Maar waarom blauw? En waarom is geel

sinds de late middeleeuwen in zo'n peillo-

ze duikvlucht terecht gekomen? Van de

middeleeuwers krijgen we het niet te ho-

ren, stelt Pleij. Zij vonden geel lelijk. Een

. verwerpelijke kleur, staande voor onbe-

trouwbaarheid en verraad' Voor alles wat
met Smart, lnhaligheid, Honger en Dood te
maken heeft. Ketters, overspelige vrouwen

en een eerloos figuur als de beul werden

met een geel schandmerk gebrandmerkt;

de huizen van wanbetalers en valsemun- .

ters werden geel geschilderd.

Maar waarom geel? En vanwaar die oP-

merkel ijke laat-middeleeuwse vooikeur
voor blauw? Waarom blauw? En waarom

topp"ta"n de middeleeuwers rood aan

moed en vurigheid? Dat zijn vragen die

Pleij veelvuldig oproept, maar nooit beant-

woordt. Hij had zijn lezers erop kunnen
wijzen dat de middeleeuwse kleurenliefde
terugreikt tot in de oudheid; dat kleuren
reeds in de Griekse, Egyptische, Chinese en
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bouwd uit kleine deeltjes die allemaal op

elkaar inwerken. Goethe moest daar niets

van hebben, hij ging uit van een ander

uitgangspunt.
"En als je in iets anders gelooft, kom je

De zon gezien door een sluier van troebele ne-
vets kleurt geet. Geel omschreef Goethe als het
door duisternis gedempte licht-

met een ander anfwoord. Dat is het hele

punt. Die proefies van Goethe zijn met
behulp van Newton nog niet eens zo een-

lndiase en andere culturen werden voorge-'
schreven bij allerhande aandoeningen en

dat het therapeutisch gebruik van kleuren

ook tegenwoordig weer een hoge vlucht
neemt.
Hij had de middeleeuwse duiding van rood

in verband kunnen brengen met de uit- 
'

komsten van modern wetenschappelijk
onderzoek, waarbij de sterkte van de

handgreep wordt gemeten. Mensen die

naar rood licht kijken laten volgens onder-

zoek van de Universiteit van Texas een

13,5 procent krachtiger handdruk zien.

Kleuren kunnen mooi zijn, zegt Pleij, zelfs

een schok teweeg brengen, zoals in het
geval van felgele vlakken koolzaad tussen

groene weiden. Maar de beker met
kleurbetekenissen die de middeleeuwer zo

graag dronk mag duidelijk aan hem voor-
bij gaan. Historisch gezien een opmerke-
lijke houding. Voor 22e-eeuwse historici
misschien nog wel curieuzer dan de kleur.
bezetenheid van de middeleeuwen zelf.
ln Pleij vindt de middeleeuwen geïnteres-

seerde een onderhoudende, objectieve
gids. Die de weg weet tussen middeleeuw-
se vaandels. wapenschilden en kleurig aan:
geklede poppen, die hem steeds weer

inspireren tot welklinkende exposés over
die voorbije. bizarre,'kleuibezeten perio-
de. Maar de zo schitterend beschreven

kleurenlieÍde van de middeleeuwer blijft
zorgvuldig van de toehoorder gescheiden

voudig te verklaren. Goethes vraagstelling

was zo totaal anders dan die van Newton.
Dat maakt het allemaal zo gecompliceerd.

Newton vraagt: wat is de nàtuur van het

licht; Goethe vraL^gt wat is de naruur van

de kleuren? Newton en Goethe zitten op

zulke verschillende golflengten."

KAARTENHUIS
Coethe was dichter en wetenschapper ín een.

Zat zijn ttjd niet vol met mensen zoals hij?

'Je had Rousseau en vele anderen.
Goethe was een rypische achttiende-eeu-
wer.'Wat mij fascineert is dat de romanti-
sche wetenschappers van zrjn tijd proeven

namen clie volledig in de traditie stonden

van de geaccepteerde, gangbare weten-
schap. Zij creëerden machtige radonele 

-

bouwwerken - maar proefondervindelljk
gefundeerd."
Bij veel hedendaagse alternatieve weten-

schappers is Snelders daar minder gerust

op. Ii alles wel zo onderbouwd? 'Je prikt
erin en het stort al gauw als een kaarten-

huis in elkaar. Het klinkt allemaal aardig,

maar het is modieus, hol van binnen. Dat
is zo intrigerend aan de romantische
achttiende-eeu\MSe wetenschappers :

inhoudelijk waren ze zo enorm sterk.

"Met al hun rare theorieën baseerden de

romantici van toen zich toch altijd op de

nieuwste wetenschapPelijke onrwik-
kelingen. Hun ideeën over polariteit wa-

door een dikke laag museumglas. Daar lig

zowel de kracht als de zwakte van deze

wetenscha psopvatti ng. 
.

MAGENTA
Een totaal andere benadering komen we
tegen in het boekje Colour (part one), var

de kunstenares Liane Collot d'Herbois.
Pleij's tegenpool. Ooit geschreven als

handleiding -voor de Driebergse schilder-
groep Magenta. Collot d'Herbois schrijít
niet over de.middeleeuwen, maar over

kleuren - wat als neven-effect heeft dat d'

middeleeuwse manier van kijken naar

kleuren dichterbij komt. Zo bezien vullen

beide benaderingen elkaar prima aan.

Collot d'Herbois verlangt een actievere ro

van haar lezers. Op elke bladzijde staat

wel een variant van haar oproep om een

bepaalde kleur voor ogen te halen; om

planten, dieren en voorwerpen in gedach

ten êen bepaalde kleur te geven. De ene

keer is het een maaltijd, geserveerd op

borden van eên bepaalde kleur. Een ande

re keer een paarse slang. Wat zou onze r(

actie zijn op een karmijnrood kbnijn? En

wat zou het uitmaken als het konijn oran

zou zijn?
Een mánier van werkèn die de kunstenart
van gioot bèlang acht voor de ontwikke-
ling van kleurgevoel. Karmijnrood? Geen

enkel dier vertoont die kleur toch, zegt z'

Op een stuk of wat kleine spinnetjes na
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ren tien, vijftienjaar eerder in de fysica,
scheikunde, biologie aangetoond - weten-
schappelijk aangetoond. Steeds zljn hun
modellen interpretatiemodellen van har-
de gegevens.
'Je herkent het achterliggende
wetenschappelijk patroon. Dat is het-
zelfde als tegenwoordig. Maar als ik naar

de alternatieve richting kr-yk in de heden-
daagse geneeskunde, mis ik dat patroon.
Misschien is het er wel, maar ik heb het
nooit gezien. Ik heb een dik boek van een

of andere arts rvaar alle alternatieve thera-

pieën in staan. 'W'at mij zeer verbaast is

dat acupunctuur echt schijnt te helpen."

Terwijl er zoueel bekend is ouer de werking uan

tlcuí)unctuur. Toch noentt u het gecn uteten-

schap?

"Dat zeg ik niet. Het is geen reguliere
wetenschap.Je kunt het niet verklaren
met de gangbare wetenschap. Romanti-
sche natuurwetenschappers en mechanis-
tische nacuurwetenschappers zitren op

een andere golflengte. Die hebben niets
met elkaar."

Op welke golflengte zit u zelJ?

"Ik ben keurig rooms-katholiek opge-
voed. Thomistisch. Volgens Thomas van
Aquino bestaan er fwee werelden, de we-
reld van de zintuigen en de wereld van de

geest. Daar heb ik me aitijd heel rustig bij

dan die de kleur van hun omgeving heb-
ben aangenomen. "Karmijnrood is wel de

laatste kleur die je je bij een konijn kunt
voorstellen." Een oranje gekleurd konijn
zou al minder vreemd zijn. "Maar ook die
kleur is nog altijd in strijd met de aard van

het diertje."
Daar hebben we het. De aard van het dier.
En de aard van een kleur. Daar hadden ze

het in de middeleeuwen ook steeds over:

dat de kleur van plant en dier niet toeval-
lig is; dat er een onmiskenbaar verband
bestaat tussen voorwerp en kleur; dat
kleuren een betekenis hebben die samen-

hangt met het meest wezenlijke van din9,
dier of mens.
Collot d'Herbóis: "Het is boeiend je voor te
stellen dat de kleur oranje bij bijen en wes-

pen volkomen op zijn plaats is. Het is boei-
end om erachtêr te komen wat een kleur
te vertellen heeft, wat de aard van een

kleur is en waarom een dier. een plant of
een mineraal die specifieke kleur heeft.',1

BLAUWE SOEP
Ze schildert haar lezers vervolgens een

maaltijd voor van blauwe soep; gevolgd

door geelgroen spek op een magenta ge-

kleurd bord met een turkoois gekleurd,
dessert toe. Een prachtige gelegenheid om

de eigen reacties waar te nemen! Blauwe

soep zouden we volgens haar nog wel
naar binnen krijgen. Maar een donker-

gevoeld. Zo valt ook het 'wonder' te

accepteren. Daar heb ik nooit moeite mee

gehad. Ik zie er geen been in om een dis-

cussie aan te gean over de vraag of Maria
al of niet maagdelijk geboren is. Als je me
vraagt waar ik het geloof een plaats zou
willen geven, zou ik het in die andere we-
reld piaatsen - die van de geest. Ien beet-
je Platonisch dus."

AFFINITEIT
Ik lees Harry Snelders enkeie passages

voor uit de sterk op Goethe geënte,

psychologische kletrreninterpret:rrie van

Johannes Itten. Ecn bekende Duitse
kunstpedagoog die veel heeft gepubli-
ceerd over kleurenleer. Snelders zegt er
weinig in te herkenncn. "Toch een wat
extreme benadering. Misschien ook weer
door mijn natuurwetenschappelijke ach-

tergrond."
Er is toch een parallel, opper ik, tussen de

katholieke geloofsbeleving en het zoeken
van holistisch ingestelde onderzoekers
naar de Grote Verbanden waarin ailes een

piaats heeft, ook het wonder. Snelders

zegt dat je het niet eens hoeft te ziin met
de dingen waarje begrip voor op kunt
brengen. "Ik ben het niet eens met een

Gereformeerde Bonder, maar ik begrijp
wel waar hij het over heeft. Dat is het
punt. Ik kan er begrip voor opbrengen.
Maar hij heeft het over een andere wereld

turkoois dessert. Brrr. "Donkerturkoois valt
niet te eten. Je zou denken dat je vergif zit
tê eten." Ze vertelt over de oude lndiase

legende waarin Shiva al het vergif van de

wereld opslokt, waarna zijn keel donker-
paars uitslaat.
ln de hele natuur bestaat niets eetbaars in '

die kleur; ih de plantenwereld komt don-
kerturkoois praktisch niet voor. "AÍleen in
bloemen met sterk uitgewerkte vormen,
bij gentiaan en ridderspoor bijvoorbeeld."

, Een donkerturkooisè boom? Even onvoor-
stelbaar..als een olifantrmet'een donker: :

paarse buik, En wle zou er graag melk '.' :

drinken van'een koe met glanzenditur-.i.'
kooise uiers? "De koe is wel het'absolule 

.

tegendeel van turkoois. Een kleur die je in I

het dierenrijk àlleen vindt bij koudbloedi- ,

gen en dan nog alleen oP hun buik."
Waarom kunnen sommige kleuren nu.niet
en andere wel? Waarom combineert dat
niet: zuurkool met spek op een magenta-
gekleurd bord? Omdat, zegt Collot
d'Herbois, die combinatie voor die kleur
een belediging is. Omdat de aard van het
voorwerp, de aard van een plant, de aard

van een dier om een andere kleur vraagt.
"Zuurkool eten van een donkerpaars/don-

' kerviolet bord zou nog erger zijn als we
die zuurkool ook nog eens geserveerd zou-
den krijgen in een donkerviolette kamer."
Donkerviolet noemt Collot d'Herbois een

kleur van diepe ernst. Een kleur die zij zich

dan de mijne. Dat geldt voor meer din-
gen. De Bijbel kan ik gewoon lezen, maar
de Koran lees ik meer als een leerboek. Ik
heb er geen affiniteit mec. Ik heb een an-
dere achtergrond. Dát is, denk ik, het gro-
te probleem."

HEER BOMMEL
Goethe was kunstenaar en wetenschap-
per. Liggen die werelden wel zo ver uit
eikaar? Van wetenschappers kun je toch
ook zeggen dat die ene plotselinge flits
van inzicht alle stukjes op zijn plaats iaat

va11en.

Snelders vraagt ofik profcssor Van der
Blij ken, dc vroegere iroogleraar rn'is-

kunde in Utrecht, die de koppeling tusscrr

wiskunde en kunst heel dLridelgk aangaf'

"Hrj liet ook zien waar de wiskunde in
het werk van Escher overgaat in kunst.
Dat soort dingen. Berekeningen van wis-
kundigen vertonen vaak een artistiek aan-

doende symmetrie. Er is zelfs een

tijdschrift tegenwoordig dat zo heet:
'Wetenschap en Kunst." Maar om nu
wetenschap kunst te noemen... Dat gaat

Snelders te ver. "Voor mrj persoonlijk iigt
de overeenkomst meer in de verwon-
dering die zowel uit het werk van
wetenschappers als uit dat van kunste-
naars spreekt."

Dát is wat die twee werelden uerbindt?

bijvoorbeeld wel bij een oude dame kan

voorstellen, maar absoluut niet bij een

kind. "Je zou het gevoel krijgen dat het
kind een veel te zware verantwoordelijk-
heid met zich meedraagt." Zoals een ka-

mer met donkerpaarse wanden een

onbehaaglijk gevoel uitstraalt en een tur-
koois geschilderde kamer iets kouds heeft:
"Wie op een ijzig koude dag een huis bin-
nen komt waarvan de muren van de

woonkamer turkoois van kleur zijn, krijgt
het nog kouder." Op het groen na de

onbeweeglijkste aller kleuren. Dus ook een

kleur die zekerheid en houvast kan geven.

Een kleur die standvastigheid wekt.
Vandaar haar advies een kind dat geen ge-

voel heeft van moraliteit - dat niet rechtop
kan staan. dat altijd ergens têgenaan moet
leunen - een sterrenhemel te laten schilde-

ren tegen een achtergrond van donkertur-
koois.

EL GRECO
Middeleeuwse geleerden zouden het met
Collot d'Herbois eéns zijn geweest dat cie

werking van kleuren soms heel indringend
is. De middeleeuwer verbond zelfs de leef-

tijdsfasen met kleuren. Collot d'Herbois
noemt karmijnrood een typische jeugd-
kleur. lEen kleur die behoort tot onze ,

vroégste jeugdherinneringen, waar kilde-
ren zich altijd toe aangetrokken hebben
gevoeld." Zet daar nou eens indigo tegen-
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'Je verwondertje als je geduurd' 
P.".b13"I:'Je verv/ondertJe alsJe 

o. Ër".p arÁií-a"r a""kijkt naar de wereld van
,rJrr.'linr.len.Je verwon- 

*t;U:r;J:;:r1?fi:ïdert je steeds opnieuw....
Datzoujeinderda"dookffi*.i.l''.,.-|,]-:€àlizesuu.r.Z3yhetiÏï"
debroní,,'*"t.,,,.h"pp.-ffi..-;-*g''*..:+s4#..j,B*WÍvraa8ik,datmenserrin
lijkerrthousia,-.k.',','.ïwêre."#\l',--jd]Í",u',*l-;.'."u*,ffiÏ^*':."rodekamer,detijd
noernen.', Hffid#'1'ffi +ffi..m! ë kort.. ervaren dan in eer

Maar is het niet juist de af Ë 3ffiÏï::ïÏ"ïÏl
wcighcidvanpoëzie,diídeltrW:ffiílË:::"uitkor-rrsten?
romantici van toen en tlu ueT- ' 

! ,yïl'j1,":l!ft,reemdtudndenattmrweten.EffiffirrcJ.$lreIrHoewe1datmetfysica

optrieuwwillenomvat,.''.Ïomgeving'..:Yq:\..
Zcwil1errecrrtotaalbeeld.Ég.kvanword'''ofikme

schaPPers? 
Ë'*ïnï'*':'#t:t

"Wat je ziet is dat de ro-
mantici cle natuur stceds

DatisirrzckereziI.t..g.,-,-w'we]ce,'sgerealisecrd
gestelcl aarr clie doo,lgèwo"e Hccr iit"":f,:t::"Y::::'":';;:::"n" 

middeteeuwen vaak arsebeetd in ireb dat vroeger in de mis alle kaz'i-

Ëonrrnel-wet.rrr.h"p'p.rr. Van ro- 
(vvcr ^'!-''" rooo en gtoett 

fels een andere kleur haddcn? Of
mantici krrjg jc ,ri.tËt idee ciat ze macht naar her aigemene bee ld. De hele con- waarom de dood zwart is en hct hoge rc

u,illen, ,ii.ïill",r de zaak iarcn rusten. crere vragen dic fysici en chemici aan de wit? "Dat stamt al uit de oudheid, van

Van moderne wetelschappers zie je juist naruur rtÉll.tr, kun je vanuit die invals- voor het begin van de christelijke middel

wèl dar ze wi1len ,t.rr.r-r,ï.I invloej wil- hoek niet stellen." eeuwen. Het bewijs dat het therna waar-

le' uitoefenen. Ze willen de natullr hèb- over we nu praten betrekking heeft op dt

ben.', ROOD EN BLAUW geestehjke psyche. En dic kunje niet fy-

De Romantici wíllen alles zo laten? Ik breng de uitkomsten ter sprake van sisch vatten. Wat de fysicr"rs wil, is de
,,Die wi1len de natuur in haar waarde la- een proef die ooit in de Verenigde Staten werkel5kheid in geallet3es vatten. Hoe

ten. Daarom geen gemartel, geen gekwel. is gedaan mer rwee groepen zaken- kun je mathematr;ch tot uitdrukking

Ze zeggen: d.".r"tár rpr."kitot Àl .tr -Ènr.n. De ene groep confereerde in een brengen dat_u zich beter voelt in het rozc

*rt kit] ik crvan lereni Vandaar dat die rode kamer; de andere in een blauwe ka- dan ik? Dat kan gewoon niet."

dingen ook altijd een beetje wazig, on- mer. Beide groePen zonder horloge. Na

schfrp zijn. Het woord beeldspraik heeft afloop werd beide groepen gevraagd hoe Toth zijn er,utetmatig.hcdcn adn te geuett. Bij-

h.r oàk Ënigszins. De rolranticus zoekt lang àe bijecnkomst (van drie ur.rr) had uoorbcald als zou blíjkcn dat patiërtttn na cert

over. Een kleur waarmee je kinderen vol-
gens haar nu juist niet moet overladen.
lndigo roept teveel krachten op die kleine
kinderen "nog niet kunnen verwerken."
Tot het eind van de zestiende eeuw een

'duivelskleur' genoemd; een nauwelijks
door kunstenaars gebruikte kleur. Volgens

Collot d'Herbois kon je als schilder opge-
pakt worden als je met die kleur werkte.
Pas El Greco maakte er volop gebruik van.

Maar dan zitten we ook in de tijd van

Shakespeare, van Jacob Bóhme, en de ge-

boorte van een andere manier van denken.
"Een tijd dat de mens volkomen afgesne-

den raakt van de geestelijke wereld." En

van zijn medemens. Ze zegl'. "Een tijd die

een sterk a-sociaal element met zich mee-

bracht. Denk aan 5hakespeares King Lear.

De mens staat alleen - opdat hij zichzelf
kan vinden."
ln kleur gevat: het einde van een lang pro-

ces dat voor Collot d'Herbois in turkbois
begon en in indigo eindigde. Daar tusse-

nin: het blauw. "De kleur die de oude
Grieken nog niet kenden." Kobaltblauw
werd volgens Collot d'Herbois als kleur pas

vanaf de twaalfde eeuw waargenomen. De

tijd dat de mens zijn buitenwereld in per- ,

spectief begint te zien. "Zodra de mens

het kobalt waarneemt, ziet hij alles vanuit
één punt en in perspectief. De mens maakt
zich los van de hemel, maar ook van ande-

1O I vnucHraane ranot j vannrlaenrr I rsss

Geen betere manier om kleurgevoel te ontwik-
keten dan het voor ogen halen van een karmiin-
rood konijn, een paarse slang of een blauwe
paprika. Blauw valt éventueel nog wel te eten,
maar donkerpaa-rs komt in de natuur nauweliiks
voor. "le krijgt het idee dat ie vergíf zit te
eten," aldus de kunstenares Collot d'Herbois.

re mensen- Een proces van zichzelf steeds

meer afzonderen dat in indigo verder
gaat. "

REGENBOOG
We gaan er volgens Collot d'Herbois ten
onrechte vanuit dat onze voorouders
dezelfde kleuren zagen als wij. Dat deden

ze niet. De mens is steeds meer kleuren
gaan zien. "De oude Grieken zagen geen

blauwe hemel maar een honingkleurige
hemel." Pas tegen het eind van de Griekse

beschaving kon men groen waarnemen.
lEen regenboog in het oude lndia was eer

boog van licht in slechts één kleur: magen

ta." OÍwel purper: blauwachtig rood.
RudolÍ Steiner, Collot d'Herbois' belang-
rijkste inspiratiebron, noemde magenta
meer stemming dan kleur. Uitdrukking va

de goddelijke scheppingskracht. Symbool

voor de uitbeelding van het Allerhoogste.
Waar komen we magenta in de natuur te
gen? Opvallend genoeg, zegtzij, alleen b

pasgeboren dieren of babies. "Een pasge-

boren biggetje heeft een waas van mager
ta om zich heen"' Ook een menselijke

baby kan kort na de geboorte een magen

ta gloed hebben. Daarna zullen we nooit
meer magenta op of om een mens zien.

Anders gezegd: magenta is de kleur van

het begin van de menselijke ontwikkeling
Als kleur alleen waargenomen in de duis-
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operatie sfieller herstellen in een blauwe kamer.

"Ik ben er van overtuigd dat dat soort
verbanden bestaan. Alleen - hoe dat pre-
cies in elkaar steekt, kan ik niet verklaren.
Ik zou ook niet weten hoe je dat moet
onderzoeken."

CONTRAMINE
Is er zoals Coethe en Newton en meer in het al-
gemeefi zoals de romantische wetenschapper te-

gefiouer de Newtoniaanse onderzoeker stond,

ook tegenwoordig sprake uan een strijd tussen de

nreer holistische en de meer regulier ingestelde

wetenschappers?

"lk geloof dat er helemaal geen contrami-
ne is. Dat is het merkwaardige. Ze laten
elkaar koud. Ik kom zelden ofnooit een
wetenschapper tegen die zich verzet."

Is dat niet heel onuruchtbaar?
"Ik vraag rne af of ze iets me t e lkaar te

maken hebben. Of dc een iets aan de an-
der heeft."

(J constateert in uw boek uel een soort

kruisbestuiuing...
"Maar dat wàs zo. In de rniddeleeuwen
wàs er één werenschap. Pas later kreeg je
een tegenbeweging. Maar de reguliere
wetenschap veranderde er niet door. Ook
nu niet. Kernenergie biijft gewoon kern-
energie. Natuurlijk komt het allemaal we1

ergens samen: als het onderzoek naar
kernenergie stop wordt gezet, heeft dat
natuurlljk wel te maken met het bestaan

ternis vóór het licht, 's ochtends vroeg -
door de zachte belichting van het don-
ker. Zoals violet - de kleur van de andere
zijde van de regenboog - juist te zien is
vlak voor de duisternis invalt.
Meer poëtisch gezegd: "Violet heeft een
verwantschap met de duisternis, dooft
zichzelÍ uit in duisternis en vervult zich-
zelf ermee." En: "Violet is de kleur die op
een zacht briesje komt aandrijven. laat in
de avond op een warme zomerdag: de

vogels zwijgen, de bomen staan roerloos
in afwachting, gelach en gepraat ver-
stomt, volwassenen en kinderen worden
alsmaar stiller. Dan legt zich geleidelijk
een waas van violet over een deel van de
aarde. De atmosfeer komt tot stilstand en

het water verstilt - stil is de lucht, stil is

het water."
Je wordt stil van dit soort diepe gedach-
ten. En kijkt verlangend uit naar de tijd
dat wetenschappers de vormentaal van
een Pleij weten te combineren met de
inhoudelijke rijkdom van een Collot
d'Herbois.

Bart Hornmersen
H. Pleij: Kleuren van de middeleeuwen,
Aramith Uitg., Bloemendul, 86 blz, 1994.L.
Collot d'Herbois: Colour (Part One). A Text-
book for the Painting Group 'Magenta', 1979.

Vert.: Licht, Kleur en Duisternis, handleiding
voor de schildersgroep 'Magenta', St. Magenta,
Driebergen, 1982, 1988. ISBN 90-80001 1-1-2.

Bevrijde
bollen

l-l evriidino en bollen - die twee horen
b in mlln Éerinnering bij elkaar. Vijftig
jaar geleden werd Nederland bevrijd,
maar veel van mijn familieleden zouden
dat zonder bollen niet hebben meege-
maakt. ln de hongerwinter vormden bol-
len een hoofdmoot van het familiemenu.
Hoewel de bevrijdings-en herdenkingsin-
dustrie op volle toeren draait, en voor de
Joop Braakhekke's van deze tijd weinig
te gek is, heb ik nog niet gehoord van ie-
mand die wederom bollen op het menu
wil zetten. Toch kan men dat voor het
eerst sinds tijden weer met goed fatsoen
doen.
De onbespoten bol is bezig aan een
duidelijke opmars. De eerste commerciéle
hectaren onbespoten tulpen en narcissen
zijn inmiddels geteeld. Ëen aantal milieu-
federaties en de Vereniging
Milieudefensie zijn bezig met afzetbevor-
derende acties. Zulks met het doel het
bestrijdingsmiddelenvrije areaal flink te
vergroten. Daarnaast heeft het
Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek in Lisse een
proefbedrijf waar ook aan
bestrijdingsmiddelenvrije bollenteelt
wordt gedaan.

van die andere stroming. In die zin is er
een wisselwerking, maar dat wil niet zeg-
gen dat die wvee stromingen één wor-
den.

Ontstijgt Coethe aan die stromíngen, of staat hr1

er tussenin?

"Hij staat er een beetje boven, ja. Als we
het tenminste hebben over de Goethe van
de kleurenleer; over de dichter die vanuit
zijn ongelooflijke kunstenaarschap op vra-
gen stootte, over de natuur, over kleuren,
waar hij een antwoord op probeerde te
vindcn. Niet over de Goethe met zijn ge-

De proef daarmee loopt boven verwach-
ting. Het lukt zelfs om hyacinten zonder
bestrijdingsmiddelen uit te laten groeien.
Geen geringe prestatie als je weet dat een
doorsnee hectare hyacinten de adembene-
mende hoeveelheid van 210 kilo chemisch
bestrijdingsmiddel per jaar vreet. De ver-
wachting was dan ook dat de teelt van on-
bespoten hyacinten finaal zou mislukken.
Maar dat is niet het geval. Twee soorten
hyacinten (Delft Blue en Pink Paerl) groei-
en nu al twee jaar als onbespoten kool.
Een belangrijk punt bij de bestrijdingsmid-
delenvrije teelt van bollen is de keuze voor
rassen die behoorlijk ziekteresistent zijn.
Net zoals de aardappelrassen Agria en

Roxy minder vatbaar zijn voor aardappel-
ziekten dan Bintje, zo verschillen ook bol-
lenrassen flink in vatbaarheid voor ziekten.
Onder de tulpen zijn rassen als Wibo,
Lustige Witwe, Arabian Mistery en Blenda
de equivalenten van het kwetsbare Bintje.
MaaÍ er zijn heel wat tulpenrassen die
behoorlijk resistent zijn tegen planteziek-
ten.
Een verstandige raskeuze is een must voor
de milieubewuste bollenteler. Maar ook de

koper van bollen kan een flinke duit in het
zakje doen. Het bestrijdingsmidde-
lengebruik kan fors omlaag wanneer klan-
ten bij het kopen van bollen meer op het
ras letten.
Delft Blue en Pink Pearl zijn tegen deze
achtergrond een goede keus als het om hy-

acinten gaat. En bij de narcissen zijn
Winston Churchill, lce Follies en Marieke
biologisch goed te telen. Wat de tulpen
betreft is er zelfs een ruime keus. Tot de
tulpen die goed bestand zijn tegen ziekten
behoren de rassen: ,Artist, Batalinii bronze
charm, Casa Nova, Chieftain, Dasystemon,
Early Harvest, Judith Leyster, Los Angeles,
Lucky Strike, oxford's Elite. Red Reflection,
Tender Beauty en Walter Scheel. Kiezen
voor deze rassen is een verstandige vorm
van (positieve) discriminatie.

dachten over de eenheid der dingen.
"Zijn interpretatie van de kleuren kun je
aannemen of verwerpen - op grond van
wat je er persoonlijk in ziet. Dat vind ik
niet het meest interessante. Het belang
van Goethe ligt voor mij vooral in het
samenhangend theoretisch geheel dat hij
heeft nage laten. Zíjn gedachten over wel-
ke kleuren het beste bij elkaar passen en
welke niet, daar kunnen veei mensen ook
nu nog wat aan hebben."
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