
D E K L E L I R E N T H E O R I E V A N A R I S T O T E L E S 

J. Mac Lean 

INLBIDING 

Aristoteles (384-322) ontleendc aan Empcdoklcs (ca 490 - ca 435) 

de leer dcr vier cicmcnten : aarde, water, lucht en vuur. Volgens de 

Stagirict is dc aarde droog en koud, hct water koud en vochtig, de 

lucht vochtig en warm, (crvvijl hct vuur warm en droog is. De vier 

elementen kunnen in elkaar overgaan. Als de aarde tot vuur wordt . 

dan gaat de kwaliteit koud in de kwaliteit warm over. Uit de droge 

en koude aarde ontstaat dan het drogc en warme vuur. lets derge-

Hjks gcldt voor de anderc omvormingcn. 

Volgens Aristoteles moct men onderschcid maken tussen twee ma-

nicrcn van 2ijn ( I ) . W a n n c e r wij, ro zegt hij, van iets bevestigen, 

dat het is of niet is, dan sprekcn wij nu eens van het aktuele zijn, 

dan wecr \ a n hct potcntielc zijn. Behalve het lichaam. dat wit is, 

aktueel v>-it is, is er ook nog hct lichaam, dat terwijl het niet aktueel 

wit is, wit kan wordcn : het in staat zijn om wit tc worden is een op 

ccn bepaalde wijze wit zijn en wel een potentieel wit zijn. 

Dc vorm is datgene waardoor een wit voorwerp wit is, of een zwart 

N'oorwerp zwart. datgene waardoor iets is wat het is. Het verstand 

kan aan icdere substantia onderschcid maken tussen het geheel der 

cigcnschappen, die hct ding maken tot wat het is en datgene, dat 

door die eigenschappcn tot dat ding wordt. Hct eerste. gedacht als 

inwendig wczensbcpalcnd principe heet de vorm van het ding. Het 

tweede. dat de mogelijkiheid uitdrukt een vorm te ontvangen de 

materia prima. Deze is noch warm noch koud. noch wit, noch zwart . 

Zi j hceft dc potentie alle graden van warmtc en koude cn alle kleu-

ren te ontvangen. 

W a t is nodig, opdat ccn zwart lichaam zo vcrandert , dat het wit 

( U P . Duhcni, Lc systcmc du Monde I, 150, 152-154, 156-160. Aristoteles, Phy-
sica, bock I, hoofdst. 6, 7 en 9. 
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wordt ? Ten eerste moct het de accidentde vorm zwart hebben, die 
teniet gedaan zal worden en vervangen door een andere accidentde 
vorm, de kleur wit. Ten tweede een subject, dat blijft, terwijl de 
witte kleur de zwarte vervangt. Dit blijvende principe is het vermo-
gen een kleur te ontvangen. Ten derde veronderstelt Jedere veran-
dering. dat de materie, die deze ondergaat in potentie twee onder-
scheiden vormen bezit. De ene kleur is echter aktueel aanwezig, de 
andere potentieel. Als een voorwerp overgaat van zwart naar wit, is 
de zwarte kleur er eerst aktueel en de witte kleur niet. Aan het niet 
bestaan van een van deze twee vormen geeft Aristoteles de naam 
privatio. De privatio is een negatic. 

DE KLEURENTHEORIE 

Aristoteles (2) kent een belangrijke bctekcnis toe aan het medium 
tussen een gekleurd voorwerp en het oog, aangezien men geen kleur 
ziet als men het voorwerp vlak voor het oog houdt (3). Als er geen 
medium is, dan is een kleurwaarnemmg onmogehjk. Hij bestrijdt 
daarom de bewering van Demokritos (ca 460 - ca 370), dat men een 
mier aan de hemelbol zou zien, als er tussen ons oog en de hemelbol 
een luchtledige zou zijn. Het luchtledig zijn is voor Aristoteles het-
zelfde als de afwezigheid van een medium en daarom ziet men dan 
niets. 

Het benodigde medium (water, lucht) kan in twceerlei toestand 
zijn. Ten eerste kan het potentieel doorzichtig zijn terwijl het ondoor-

(2) Aristoteles. Opcrum, Latina Editio, Francofurti 1593, Andreae Wecheli He-
rcdes. 
Aristotc, Parva Naturalia, Paris 1951. Franse tekst o.a. van De Scnsu van 
J. Tricot. 
Aristote, Lcs Metcorologiqucs, Paris 1955. Franse tekst van ]. Tricot. 
Carl B. Boycr, The Rainbow, New York, London 1959. 
Carl B. Boyer, Aristotelian references to the law of reflection, Isis dl. 36, 
1945-1946, 92-95. 
Aydin M. Sayili, The Aristotelian explanation of the rainbow, Isis di 30, 1939, 
65-83. 
E. Veckcnstcdt, Gcschichtc dcr griechischen Farbcnlehre, Paderborn 1888 (Un. 
Bibl. Groningen). 

(3) Aristotcnics, De Anima, liber. 2, caput 7 ; Dc colore ct perspicuo. 
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zichtig is. Het laatste kan dan wel doorzichtig worden. Ten tweede 
kan het medium aktueel doorzichtig zijn. Volgens Aristoteles is nu 
de toestand van aktuele doorzichtigheid het licht. 

Het licht is onstoffelijk en mag niet vereenzelvigd worden met het 
vuurelement. Het is ook geen stoffelijke emanatie vanuit een lichaam 
(contra Empedokles). Er is wel licht als ergens het vuur of iets der-
gelijks in het doorzichtige aanwezig is. Het vuur is hier ons begrip 
lichtbron (een fakkel, de zon). 

De duisternis is de afwezigheid (privatio) van het licht. 
De bewering van Empedokles, dat het licht tijd nodig heeft om zich 

voort te bewegen, is volgens Aristoteles onjuist. 
Dc kleur, bijvoorbeeld van een voorwerp, brengt van nature in het 

aktueel doorzichtige een verandering teweeg. Vandaar dat de kleuren 
slechts zichtbaar zijn als er licht is. Vervolgens bei'nvloedt het door 
de kleur verandcrde medium het oog. Te vergelijken met het betasten 
van een voorwerp. Het vices van de hand is dan het medium. Het 
voorwerp vcrandert het medium en dit beinvloedt daarna het tast-
zintuig. 

Om te verklarcn, dat men in hct donkcr gccn kleuren waarneemt, 
raoet men ervan uitgaan, dat de kleur het potentieel doorzichtige niet 
vcrandert of beinvloedt. 

Hit het voorafgaande blijkt, dat er geen sprake van is, dat Aris
toteles het licht als een mengsel van een aantal kleuren opvat. In de 
voorwerpen worden de kleuren aanwezig geacht. Zij zijn slechts zicht
baar, als het medium tussen de voorwerpen cn het oog aktueel door
zichtig is. Ook woi-dt niet gesteld, dat de voorwerpen zonnestralcn 
naar hct oog terugkaatsen. 

Hoewcl sommige auteurs beweren, dat Aristoteles denkt aan een 
zich voortplantende beweging in het medium, moct eerder gedacht 
worden aan een soort druk. Bij het tasten vcrandert de vorm van het 
vices op de plaats van aanraking. Men moet zich voorstdlen, dat dit 
ook het geval dieper in de huid is. Op een soortgdijke wijze oefent 
de kleur zijn invloed uit, 

De besproken beschouwingen uit De Anima worden vervolgd in 
De Sensti. Aristoteles verwijst hierin zelfs naar het eerste bock (cap. 
III). Weer bcgint hij met de kleuren der voorwerpen, dus met de 
permanente kleuren. Thans poogt hij de kleuren der voorwerpen zelf 
te bcgrijpen. 
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Hicrvoor is nodig. dat men let op de vcrschillcii in dc doorzichtig
heid. Aristoteles dcfinicert de kleur als de grcns van hct doorzichtige 
in ccn lichaam. Hij bcdodt hiermcc. dat kleuren daar optredcn, waar 
hct doorzichtige ophoudt doorzichtig tc zijn. 

Er zijn twee mogdijkhcdcn ; 
a) Dc kleur is dc grcns (hci oppcr\lak) \an hct lichaam. Dit stand-

punt. dat door de Pythagorccijrs ingcnomcn werd, wijst Aristo
teles af, vermoedclijk omdat dit betekcnt, dat het lichaam dan 
gchccl ondoorzichtig is. 

b) De kleur is in hct lichaam aanwezig. In het lichaam is dan een 
gcbicdje aan tc wijzen, waar het lichaam doorzichtig is. 

Er zijn nu drie vcrklaringen om hct ontstaan der kleuren te be-
grijpen : 

1. Men kan veronderstcllen, dat zich in een voorwerp witte en 
zwarte dclen naast elkaar bevindcn, zodat de apartc kleuren in ver-
band met dc klcinhcid dcr delen onzichtbaar zijn en de combinatie 
van een wit en een zwart dccl wel zichtbaar is, waardoor een anderc 
kleur ontstaat, 

Verhoudingcn van bijvoorbeeld dric tot twee of van drie tot vier 
geven de kleuren. Aangcname kleuren ontstaan als dc vcrhoudingen 
dczdfde zijn als bij de muziekconsonanten. Omdat er weinig conso-
nantcn zijn. zijn er ook weinig aangcname kleuren zoals purper (pur-
pureus) cn rood. Men kan zelfs aan onmeetbare verhoudingcn den-
ken. De andere (minder aangcname) kleuren ontstaan doordat de 
vcrhoudingen van gcbicdje tot gcbicdje anders zijn. Omdat Aristo
teles niet kan aanvaardcn, dat een combinatie van delen wel zicht
baar is en de apartc dclen niet. wijst hij deze juxtapositietheorie af. 

2. De superpositictheoric. 
Men kan zich ook voorstdlen, dat men ccn kleur via een andere 

ziet. De v>attc zon wordt rood door mist of rook. Schilders geven een 
voorwerp in hct water of in de lucht wcer door de ene kleur met een 
andere tc bedekken. Ook bij deze verklaring kan men met verhou
dingcn werken. Hct ontstaan van een nieuwe kleur kan begrepen wor
den door er op te wijzen. dat de verandering, die de « bovenste » 
kleur aan het aktueel doorzichtige geeft, gewijzigd wordt door de 
kleur eronder. 

Hoewel Aristoteles deze theorie niet met nadruk afwijst, geeft hij 
de voorkeur aan de volgende. 
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3. Dc mixtiotheoric. 
Bij de vorming van ccn scheikundige vcrbinding acht Aristoteles 

de nieuwe stof volkomen homogeen en sprcekt dan van een zuivere 
mixtio. Bij de voorafgaande theorieen kan men niet van een zuivere 
mixtio spreken, omdat in de kleinste delen afzonderlijke componenten 
aanwezig zijn. Nu meent Aristoteles. dat bij de vorming van nieuwe 
kleuren de scheikundige vercniging van stoffen een rol speelt. Zoals 
uit twee stoffen een gchccl nieuwe stof ontstaat. die tot in de kleinste 
dclen homogeen is, zo zal ook de mixtio der lichamen een mixtio van 
kleuren geven, Een groot aantal vcrschillcnde kleuren is mogdijk, 
omdat de lichamen zich in vcrschillcnde hocvedheden met elkaar ver-
binden, terwijl de ontstane stof toch homogeen is. Men moet deze 
verklaring volgcn cn niet de eerste twee. 

Aristoteles merkt nog op (4). dat de kleuren ontstaan, als wit cn 
zwart gemengd worden. Een wat merkwaardige opmcrking als wij 
dit bczicn \anuit de beschouwingen in Dc Anima. Hij bcdodt waar-
Rchijnlijk, dat dc kleuren ontstaan uit dc mixtio van hct potentieel 
doorzichtige met hct ondoorzichtige. 

DE APPARENTE KLEUREN 

Dc voorafgaande tekst had bctrckking op dc permanente kleuren. 
In de Mcteorologica (bock 3) ontmoet men echter ook een verklaring 
van de regcnboogkleuren. Het is merkwaardig, dat Aristoteles dan 
werkt met uit hct oog komcnde stralen, die tegen de wolk naar de 
zon terugkaatsen, terwijl hij in De Sensu (cap. 2, 438a 25) met na
druk zegt, dat hct volkomen dwaas is te beweren, dat men met behulp 
van iets, dat uit hct oog komt, ziet. Roger Bacon (ca 1210 - ca 1292) 
bcweerde dan ook, dat Aristoteles zich op het algcmene standpunt 
van zijn tijd stdde (5), 

Marco Antonio de Dominis (1560-1624) is zelfs van mening, dat 
de beschouwingen over de rcgenboog niet van Aristoteles. maar van 
een \'an de oude wiskundigcn zijn (6), Hij zegt : « Aristoteles pleegt 
zich in zijn natuurkundigc geschriften van wiskundige bewijzen te 

(4) Aristoteles, De Sen.su, cap. IV cn Physica I, 5. 1S8 h 21. 
(5) Roger Bacon, Opus Maius dl 2. 51 (uitgave J. H. Bridges. London 1900). 
(6) M. A. dc Dominis, De radiis visus ct lucis, 49, Venctiis 1611. 
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onthouden. Bovendicn gebruikt men stralen vanuit het oog naar de 
voorwerpen, hetgeen aan Plato ontleend is. Aristoteles acht het laat
ste onjuist ». 

De beschouwingen uit de Mcteorologica komen op het volgende 
neer, De hoofdboog en de nevenboog hebben drie kleuren (puniceus 
of rood, viridis of groen en purpureus of purper). Vaak ziet men 
tussen puniceus en viridis oranjeged. 

Genoemde drie kleuren zijn ongeveer de enige kleuren, die schil
ders niet door menging kunnen maken. 

Vaak ziet men in de winter bij zuiddijke wind een regenboog rond 
de lampen, omdat de vochtige lucht met het roet van de vlam gemengd 
wordt. Er ontstaat aldus een zwarte spiegcl wegens de zwarte kleur 
van roet. Zo vormt zich een cirkel van purper. Het rood ontbreekt, 
omdat de teruggekaatste oogstralen zwak zijn en de spiegd donker 
is. 

Aristoteles noemt de regenboog bij het roeien, als de riemen uit 
het water getild worden en de regenboog, die men kan maken door 
een grote hoevedheid waterdruppds op een door de zon verlichte 
plaats te brengen. 

De volgende punten zijn van bdang om de kleuren te verklaren : 
a) De witte kleur, gezien in een zwarte (niger) stof, of door een 

zwart medium geeft rood (puniceus). 
b) Hoe verder de oogstralen van het oog verwijderd zijn, hoe zwak-

ker zij zijn, 
c) Als de oogstralen volkomen verzwakt zijn, hebben zij geen kracht 

meer. Daarom zijn zeer ver vervvijderde voorwerpen zwart, want 
de oogstralen bereiken deze niet. Het zwart is als het ware een 
negatie. 

Voorbeddcn : Als men in een spiegd voorwerpen bckijkt, of wol-
ken in het water waarneemt, dan treedt bij de terugkaatsing der oog
stralen een verzwakking op, en daarom lijken de voorwerpen en de 
wolkcn donkerder. De wolken vertonen, waargenomen in het water, 
een spoor van de regcnboogkleuren, Uit dit alles blijkt, dat het som-
bere somberder, het wit (albus) minder wit wordt. Er treedt een 
verschuiving naar zwart op. Zijn de oogstralen weinig verzwakt, dan 
v^erandert wit in rood. Bij meer verzwakking ontstaat groen en ten-
slottc purper, 

De buitenrand C van de hoofdregenboog is rood (puniceus). om-
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dat deze de oogstralen het krachtigst terugkaatst, De volgende band 
F is groen (viridis) wegens de zwakkere terugkaatsing. De derde E 
is blauw (caeruleus) door de nog zwakkere terugkaatsing. De vierde 
kleur geel (flavus) tussen rood en groen moet verklaard worden door 
er van uit te gaan, dat rood en groen zich naast elkaar bevinden. 
Ontbreekt het geel, dan lijkt het rood wit, omdat het zich onmiddd-
lijk naast hct groen bevindt. Is de wolk (vapor) CD zwarter, dan 
hjkt het geel witter door ecn contrastwerking met de zwartheid van 
de wolk. 

De figuur is ontleend aan M. A. dc Dominis. De radiis visus et lucis, Venetiis 1611. 
p. 46. 
A is het oog, G is de zon. De Mcteorologica van Aristoteles bevat geen figuur. 

115 



De bewering \ an Roscnberger, dat Kirchcr (1601-1690) de eerste 

gclecrde is, die op de fysiologische kleuren wijst, moet afgewezen 

worden, want Aristoteles schrijft (7 ) , dat een bepaalde waarneming 

in ons enige tijd voortduurt. Als men een witte of groene kleur lang 

fixecrt, dan hceft een andcr daarna waargenomen voorwerp dezdf-

de kleur. Als men naar de zon of een andcr schitterend voorwerp 

kijkt en vervolgens dc ogen sluit, dan ziet men eerst de kleur van het 

bcschouwde, ver \olgcns rood, dan violet, tcnslotte zwart en daarna 

niets meer. 

Vasco Ronchi meent ten onrechtc ( 8 ) . dat Alhazen (ca 965-1039) 

dc eerste was. die er op wees, dat na hct sluiten van dc ogen de in-

wcrking \ a n hct licht blijft. Behalve bij Aristoteles vindt men dit ook 

bij August inus cn Themist ius (coinmentator van Aristoteles) . 

Uit het voorgaande blijkt. dat van Aristoteles het onderschcid tus

sen de permanente en de apparentc kleuren afkomstig is, dat tot 

Becckman (1588-1637), Descartes (1596-1650) cn Gassendi (1592-

1655) blecf bestaan, Terwijl men de apparentc kleuren vcrklaart door 

tc Icttcn op verzwakking dcr stralen, denkt men bij dc permanente 

kleuren aan kleuren, die in dc voorwerpen aanwezig zijn. 

\,in Ncckstraat 102. s Gravcnhagc. 

(7) Rosenbcrgcr, Gcsch. dcr Physik, Braunschwci;) 1S82-1890, dl 2, 122. 
Aristoteles, Dc Insomniis, II, 459b, 5-20. 

(8) V. Ronchi, Histoirc dc la lumicre, Paris 1956, 33-35. 
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SUMMARY' 

In «, De Anima * and « De Sensu .* Aristotle treats of the permanent real colours 
of objects. He deals w îth three different theories: 1. The juxtapo.^itioii theory. 
2. The superposition theory, 3. The mixtio theory. 

In the first one white nnd black parts are placed so besides each other in the 
surface, that the separate colours owing to the smallness of the parts can not be 
seen, hut the combination of a black and a white part is very well visible. This 
theory he rejects. 

In the second one we .see a colour via an other colour, e.g. the .sun when covered 
by smoke. Aristotle prefers the third theory. When a new chemical body is formed 
out of two components, the new body has, in the smallest parts we can imagine, 
everywhere the same composition. In the same way he declares the appearance 
of new colours from separate ones. 

Aristotle believed that the treated colours were actually pre.'^ent in the objects. 
They are not derived from the light. He denies (hat from our eye beams of light 
are emitted by which we see. 

The not real apparent colours of e.g. the rainbow he declares with the eye-
benms. So it is probable that the Mcteorologica was not written by Aristotle. 

Until the 17th century this difference between the permanent and the apparent 
colours lasted. 
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