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G e le

huis g e e l

Vincent van Gogh 1853-1890: Het Gele huis (‘de straat’) Arles 1888

absintgeel
bamboegeel
banaangeel
bariegeel
barnsteenkleurig
bastgeel
beige geel
bleekgeel
blond
botergeel
bremgeel
cadmiumgeel
chamois
champagnegeel
chartreuse
Chineesgeel
chroomgeel
citroengeel
crèmekleurig
donkergeel
echt geel
ecru
eigeel
fel geel
geelgroen
geeloranje
gele huis geel
goudgeel goud-oker
Goyageel Indische geel
Japansgeel
kalkgeel
kanariegeel
Kerriegeel
knalgeel
koningsgeel
korengeel
kuikengeel
lichtgeel
limoengeel
loofgeel
maïsmeel
meloengeel
messinggeel
mimosageel
mosterdgeel
nankinggeel
Napelsgeel
nicotinegeel
oergeel
oker olijfgeel
oudgeel
pastelgeel
permanentgeel
Pompejaansgeel
primulageel
roestgeel
roodgeel
saffraangeel
Saharageel
signaalgeel
strogeel
theegeel
titaangeel
topaaskleurig
urinegeel
vaalgeel
vanillegeel
verkeersgeel
Veronees geel
vlasgeel
vuilgeel
wasgeel
zachtgeel
zandgeel
zinkgeel
zonnebloemgeel
Zonnegeel
zwavelgeel
Bron: Kleur, symboliek, psychologie toepassing. Het spectrum 1990 Auteur: Dr. Eva Heller,
Sociologe. (Duitsland).
Als basis voor “kleur”, diende een uitgebreid onderzoek onder 1888 geënquêteerden van jong tot oud.
Hoe kunnen kleuren zulke verschillende gevoelens oproepen? Wij verbinden met elke kleur veelsoortige ervaringen.
Wij herinneren ons die ervaringen door de samenhang (context) waarbinnen wij een kleur waarnemen. De context
definieert de werking van een kleur. Eva Heller’s boek onderzoekt de werking van alle kleuren op allerlei gebieden. Via
een schriftelijke enquête (anoniem) koppelde iedere respondent veertig begrippen aan kleuren. Met verschillende
vragenformulieren werd in totaal naar de kleuren van tweehonderd begrippen gevraagd.

De nijd, de gierigheid en elke vorm van egoïsme
Symbolische werking
Begrip
Begrip
Begrip
Begrip

‘de nijd’
‘de jaloezie’
‘de gierigheid’
‘het egoïsme’

: geel 44%, groen 24%, grijs 8%, zwart 6%
: geel 43%, groen 23%, zwart 8%, paars 6%
: geel 31%, groen 26%, grijs 19%, zwart 8%, bruin 7%
: zwart 22%, geel 17%, goud 9%, groen 8%, rood 8%, paars 7%, blauw 7%,
bruin 6%, grijs 6%

Bij geel worden negatieve associaties geplaatst. Geel is de kleur van elke soort van ergernis. De
nijd, de ergernis over het bezit van anderen, is geel. Ook jaloezie, de ergernis over het leven
dat anderen leiden, is geel. Ook de gierigheid is geel. Nijd en gierigheid zijn in de christelijke
leer twee van de zeven hoofdzonden. Alle hoofdzonden zijn facetten van het egoïsme. In de
kleurensymboliek horen bij iedere zonde, bij iedere slechte eigenschap de kleuren zwart en
grijs.
Elke hoofdzonde bestraft zichzelf omdat de zondaar er het meest onder te lijden heeft. Nijd en
afgunst zijn een bron van voortdurende ergernis. Ook de gierigaard moet zich steeds ergeren
omdat iedereen hem probeert af te zetten. In het volksgeloof zit de ergernis in de gal. Daarom
behoort het woord ‘gal’ tot dezelfde woordfamilie als ‘geel’. Wie zich veel ergert krijgt last van
zijn gal. Bij grote ergernis raken de galwegen verkrampt. De gal kan dan niet meer via de
darmen worden afgevoerd en komt direct in het bloed terecht. Hierdoor wordt de huid geel.
Zich voor arts uitgevende magiërs probeerden in vroeger tijden de ‘gele ziektes’ met gele
middelen zoals gele wortels, gele bloemen en urine te genezen. Ook serveerde men de zieken
het eten op gele messing borden.
De symboliek van de gele ergernis is net zo internationaal als geelzucht. Omdat dat gal geelgroen is, is groen de tweede kleur van de egoïstische eigenschapen. Daarom ergert men zich
ook ‘groen en geel’ en kan iemand ‘groen van nijd’ of ‘geel van jaloezie’ zien.
Begrip ‘de leugen’
: zwart 21%, geel 16%, grijs 15%, bruin 11%, goud 8%, paars 7%, oranje 6 %, groen 5%
Begrip ‘de oneerlijkheid’ : geel 26%, zwart 19%, groen 14%, paars 11 %, bruin 9%, grijs 6%

Uit de vergelijking van de begrippen ‘de leugen’ en ‘de oneerlijkheid’ blijkt het slechte imago
van de kleur geel heel duidelijk. Een leugen kan vergeven worden. Maar liefst acht procent
meent dat de kleur van de leugen goud is. Daarbij denkt men waarschijnlijk aan een smoes uit
beleefdheid. Wie grijs noemt denkt aan de noodleugen. Oneerlijkheid als karaktereigenschap is
echter onvergeeflijk, dus geel.
Het pure geel, de kleur van het inzicht, wordt in combinatie met zwart de symboolkleur van de
onreinheid. De Duitse schilder en kunstpedagoog Johannes Itten schrijft over deze werking van
geel: ‘Net zoals er maar één waarheid bestaat, bestaat er maar één geel. Een waarheid
waaraan men twijfelt is een ziekelijke waarheid, een onwaarheid. Daarom drukt het doffe geel
nijd, verraad, valsheid, twijfel, wantrouwen en onzekerheid uit’ *
De gemengde kleur grijs staat bij uitstek voor onbestendigheid en onzekerheid. Geel is de
tweede kleur van de onzekerheid omdat het te makkelijk door andere kleuren wordt beïnvloed.
Elke vermenging met een andere kleur wordt onmiddellijk als een vertroebeling zichtbaar. Zelfs
wit is minder gevoelig voor bijmenging.
In het Engels betekent yellow ook ‘laf’. Een onzeker, gedwongen lachje wordt door de Fransen
een ‘geel lachje’ (rire jaune) genoemd. In het Russisch tenslotte is een ‘geel huis’ (zeltyi dom)
een gekkenhuis.
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onzekerheid
: grijs 22%, geel 14%, paars 12%, roze 12%, bruin 11%, wit 8%, oranje 6%
schuld’
: zwart 24%, geel 19%, bruin 15%, paars 12%, groen 9%, rood 8%, grijs 6%
gevoelloosheid’ : grijs 26%, zwart 18%, geel 11%, blauw 11%, bruin 7%, zilver 6%, paars 6%, wit 6%
ontrouw’
: zwart 20%, paars 17%, geel 15%, bruin 12%, grijs 12%, oranje 8%

* Itten, blz. 85

Over geel valt nog veel meer te vertellen, kijk hiervoor in het nieuwsbrief archief op mijn website.

