
DE KLEURENTHEORIE DER ARABIEREN 

/. Mac Lean 

Reeds in de eerste eeuwen van onze jaartelling bestond in Syrie 
een bloeiende Christelijkc-Hellenistische beschaving met vele aanhan-
gers van de Aristotelische wijsbegeerte. Regelmatig wcrdcn hier Ari-
stotelische werken uit het Grieks in het Syrisch vertaald en van com-
mentaren voorzien. 

Toen de Aristotelische school van Edessa in 489 en de Neoplatoonse 
van Athene in 529 werden opgeheven, vonden de verdreven gelcerden 
een toevlucht aan het hof der Sassaniden, de heersers over het Nicuw-
Perzische Rijk. 

In de loop van de zevende eeuw werden Syri€ en Perzie door de 
Arabieren veroverd en Icerden zij de Griekse wijsbegeerte kenncn. 
Vooral na de stichting van het kalifaat der Abassieden te Bagdad 
werden wetenschap en wijsbegeerte onder de gunst der vorsten ijve-
rig beoefend. In de negende eeuw wcrdcn de natuurwetenschappelijke 
geschriften van Aristoteles door Syriers uit het Grieks vertaald. Wi j 
kunnen daarom allerlei beschouwingen, die van Aristoteles afkomstig 
zijn, verwachtcn in de werken van de Arabieren. 

De Arabische beschaving bloeide van de negende tot de dertiende 
eeuw in het Oo.sten. in het kalifaat van Bagdad, en in de Arabische 
cultuurcentra van Spanje. De meeste Arabische geleerden bekleed-
den een functie als lij farts of astronoom aan ihct hof van een der 
kaliefen. 

Een kristen, die een aandeel had in het wetenschappelijk leven van 
de Arabische wereld (1) is de monofysitische bisschop Jacob van 
Edessa (ca 633-703). Evenals Aristoteles leert hij, dat de regenboog 
drie kleuren heeft. Deze zijn echter rood, groen en geel. Zij ontstaan 
als de warme vurige zonnestralen in aanraking komcn met de water-

(1) F. Sasscn, Gesch. der patristische en middeleeuwsc Wijsbegeerte, Antwerpen 
1949. 156-158. 
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achtige koudheid van de lucht. Er is dan een strijd. De rode kleur is 
te wijten aan het vuur. De groene aan de nog niet veroverde vochtig-
heid en de gele kleur is het gcvolg van ccn combinatie van rood en 
wit. (2) 

Alkindi (f 873), vertaler, arts, wiskundige, astroloog, musicus en 
wijsgecr aan het hof van de kalief Al-Mamun (813-833) schrijft de 
blauwe kleur van de hemel toe aan een menging van de duisternis van 
de hemel met het licht van stof- en dampdeeltjes, die door de zon 
lichtgevend gemaakt zijn. (3) 

De astronoom Albumasar (f 886) zegt, dat het rood (rubeus) van 
de regenboog van de zon afkomstig is, het blauw (caeruleus) komt uit 
het water en het purper (purpureus) ontstaat door de menging van 
deze kleuren. (4) 

Alfarabi (f 950), arts te Bagdad en Aleppo, beweert, dat alleen in 
de wereld van het worden en vergaan, dus op lichamen in het on-
dermaanse, kleuren ontstaan. De vier eleraenten zijn zelf kleurloos 
evenals de lichamen buiten de maansfeer. Volgens Alfarabi was dit 
het standpunt van de meeste Ouden. Als de elementen gemengd wor
den ontstaan de kleuren. Overweegt het vuur, dan is de kleur wit. 
Is de aarde in de meerderheid, dan is de kleur zwart. De andere (de 
intcrmcdiaire) kleuren ontstaan bij andere mengingen. (4) 

In de tweede helft van de negende eeuw was er een Arabisch 
geheim genootschap met een vrije filosofie, in tegenstelling tot de 
heersende orthodoxie. Deze breeders van Basra, de breeders der 
reinheid, zijn de Pythagoreeers onder de Arabieren. Zij schreven een 
groot encyclopaedisch werk, dat alle wetenschappen omvatte. Oor-
spronkelijk hadden zij hun zetel in Basra aan de Perzische golf, maar 
later vcrspreidden zij zich over Arabic en Spanje. Zij schijnen geen 

(2) Job of Edessa, Encyd. of phil. and nat. Sciences as taught at Baghdad about 
A. D. 817, Cambridge 1935. Ik gebruiktc Carl B. Beyer, The Rainbow 75-76, 
New York, London 1959. 

(3) Isis, Vol. 24, 1935, 51. Vcrgelijk met : Anschauungcn von MusUmischen 
Gelehrten fiber die blauwe Farbe dcs Himmels, Arb. aus den Gebieten der 
Physik und Math, etc., J. Elstcr und H. Gcitcl gcwidmet, Napels 1915, 118-126. 

(4) Vermeld door G. B. della Porta, De refractione, Napels 1593, 194. In 1506 en 
1515 werden werken van -llbumasar gcdrukt. Zic P. Dukem, Le sysCeme du 
monde, dl 2, 22. Alfarabi's Philosophische Abhandlungen, Leiden 1892, 139 
(uitg. Fr. Dieterici). 
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onmiddellijke invloed op West-Europa te hebben uitgeoefend. Men 
ontmoet in hun geschriften de leer van Aristoteles, Ptolemaios (70-
147) en van de Neoplatonici. Volgens de breeders komen de vier 
regenboogkleuren overeen met de vier kwaliteiten warm, koud, voch-
tig en droog, met de vier elementen vuur, lucht, water en aarde, 
met de vier jaargetijden lente, zomer, herfst en winter, alsmede met 
de vier mengsels gele gal, zwarte gal, speeksel en bloed. De regen
boogkleuren lijken op de kleuren van planten- en boombloesems. 
Want als de kleuren van de boog zeer duidelijk zijn, dan is de lucht 
zeer vochtig en vocht wijst op een overvloed van kruid en op de schoon-
heid van boom- en veldvruchten. De verschijning van de boog is ccn 
blijde boodschap, welke de natuur aan de mensen zendt om de over
vloed en de weelderigheid van het jaar te tonen. 

Wanneer de mensen zeggen dat de rode kleur van de boog op 
bloedvergieten, het geel op ziekte, het blauw op gebrek, het groene 
echter op vruchtbaarheid duidt, dan is dit slechts een wenk voor de 
waarzegger. Er wordt dan verwezen naar hun verhandeling over de 
waarzeggerij en de physiognomie. 

De kleurenvolgorde van de boog is volgens hen rood, geel, blauw, 
groen. (5) 

Hierna volgen de gedachtcn van enkele auteurs, die belangrijker 
zijn. Hun namen zijn Albyrouny. Avicenna, Alhazen, Averroes en 
Avempace. 

1. Aboul Ryhan Mohammed (973-1048) was afkomstig uit Byroun 
aan de oevers van dc Indus en had daarom de bijnaam Albyrouny. 
Sultan Mahmoud nam hem mee op zijn veldtochten in Indie. Hier deed 
hij tijdens een langdurig verblijf vele astronomische waarnemingen. 

Hij beschouwde de kleur als een kwaliteit, die zich op het oppervlak 
van het gekleurde lichaam bevindt. Het oog neemt deze kleur waar 
doordat het hcht binnendringt in het doorzichtige medium tussen het 
oog en het voorwerp. Het medium draagt de kleuren en de vormen 
naar het oog. 

De kleur verandert vaak met de toestand van het doorzichtige me
dium, dus met de onzuiverheid, de verdichting en de verdunning van 

(5) G. Hellmann, Neudrucke, dl. 15, Berlin 1904, 39-40. F. Sasscn, o.c, 160-16L 
(6) E. Wiedemann, Uber die veschiedenen bei der Mondfinsternis auftretenden 

Farbcn nach Biruni, Eder Jahrbuch fur Photographic, dl 28, 1914, 25-30 (Bibl. 
der T.H. Delft). 
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de lucht of het water. Het opvallendc licht heeft ook invloed. want 
de waterlelie is in de zonnestralen grijs en bij kaarslicht rood. De 
aarde en een muur zijn bij het begin van de dag anders gekleurd dan in 
de schaduw. De hoeveelheid van het opvallend licht is dus ook van 
belang. 

Albyrouny stelt belang in de kleuren van de maan bij een maans-
verduistering. Hij bestrijdt, wat de wiskundige al Chwarizmi (f ca 
840) hicrover beweerd had, omdat diens opgaven niet overeenstem-
men met de waarneming. Albyrouny heeft mecr waardering voor dc 
Indiers, daar volgens hen het donkere gedeelte van de voor minder 
dan de helft verduisterde maan een rookkleur heeft. Is de maan half 
verduisterd, dan is deze kleur ravenzwart en als meer dan de helft 
verduisterd is, dan mengt zich rood met het ravenzwart. De kleur 
wordt dan rood met wat geel erbij als de maan geheel verduisterd is. 
(7) 

Inderdaad zijn de kleuren van de verduisterde maan wat verander-
lijk. Gewoonlijk is de grens van de kernschaduw achter de aarde 
zwart-achtig grijs en de schaduw neemt naar binnen toe de vermelde 
koperrode kleur aan, die een gevolg is van de selectieve absorptie van 
het zonlicht in de atmosfeer van de aarde. De maan blijft gewoonlijk, 
zelfs al bevindt zij zich geheel in de kernschaduw van de aarde, dui
delijk zichtbaar, doordat de atmosfeer het licht breekt en zo de vol-
ledig verduisterde maan geheel verlicht 

Uit de beschouwingen van Albyrouny blijkt, dat hij zich voorstelt, 
dat langs de omtrek van de schaduwkegel een menging van licht 
en duisternis bestaat, die achter de aarde groter is. Hierdoor ontstaan 
de besproken maankleuren. Uit het voorafgaande blijkt, dat er tussen 
de Arabieren en de Indiers contacten bestaan hebben. Zo kon In-
dische wetenschap ,,Arable" bereiken. 

Albyrouny kende, zoals uit zijn definitie van kleur volgt. het werk 
van Aristoteles. Dit blijkt ook nog hieruit, dat hij diens bewering be
strijdt, dat op de maan licht aanwezig zou zijn, dat niet van de zon 
afkomstig is. 

(7) Wiedemann ontlccndc dit aan Birijni's India Text, biz. 257, Ubcrsctzung Bd 
2. biz. 114. 
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In het voorafgaande treft het ons, dat het licht een afzonderlijke 
plaatst inneemt, gezien het feit, dat Albyrouny werkt met opvallend 
licht. Bij Aristoteles is dit echter niet het geval. 

2. Avicenna (980-1037) was een Perzisch-Arabisch wijsgecr en 
arts. In een werk over de geneeskunde behandelde hij ook de metco-
rologie. Het bhjkt, dat hij de ontoereikendheid zag van de peripate-
tische verklaring der regenboogkleuren. Evenals zijn Arabische tijdgc-
noot Alhazen wijst hij de leer van de uit het oog afkomstige stralcn 
af en is van mening, dat de voorwerpen zelf stralcn uitzenden. (8) 

Hij acht alle bekende verklaringen van de regenboogkleuren on-
juist en dwaas. In elk geval is wel een waterachtige wolk nodig, waar-
van de delen aan elkaar gelijk zijn. Een moeilijk probleem is het 
optreden van dc drie kleuren, vaak vergezeld van een vierde kleur geel. 
alsmede de constantheid van de kleurenvolgorde. De bewering dat 
ccn kleur ontstaat omdat er twee verschillende wolken zijn is onjuist, 
want deze zijn er niet. Het is niet waar, dat de buitcnrand van de 
hoofdboog dichter bij de zon is en dus de terugkaatsing der gczichts-
stralen intensiever is en daar derhalve helder rood ontstaat. De 
binnenrand is niet verder van de zon verwijderd en wordt dus niet 
minder door dc stralcn getroffen, waardoor hier een rood, dat meer 
tot zwart nadert, dus purper ontstaat. 

Avicenna vermeldt de regcnbogen uit de meteorologie van Ari
stoteles, die in de waterdruppels van watermolens en dc regenboog, 
die men ziet, als men een mondvol water in de lucht spuwt. Hij is 
van mening, dat dc oorzaken van de regenboogkleuren in het oog ge-
zocht moeten worden. (9) 

3. Hoewel Alhazen (ca 965-1039), een Arabisch wis- en natuur-
kundige, een zeer bclangrijk werk ,,Opticae Thesaurus" schreef, staat 
in de uitgave van Risner van 1572 vrijwel niets over de kleuren. De 
kleurentheorie van Alhazen is echter bekend door een bewaard gcble-
ven commentaar van ca. 1302/1311 van Kamal al Din (f ca. 1320). 

(8) E. Wiedemann. Ibn Sina's Anschauung vom Sehvorgang, Archiv fiir die Gc-
schichte der Naturw. und Technik, Bd 4, 1913, 239-241 (Bibl. T.H, Delft). 

(9) M. Horten en E. Wiedemann, Avicennas Lehre vom Regenboged nasch seinen 
Werke al Schifa, Metereologische Zeitschrift, Bd 30, 1913, 533-544 (Bibl. T. 
H. Delft). 
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Men kan dit vrijwel volledig raadplegen dank zij de opstellen van E. 
Wiedemann. (10) 

De inhoud van dc Arabische redaktic van Alhazen's Optika door 
Kamal al Din en de vcrtaling van Risner komen vaak overeen, maar 
meestal is de eerste groter. Ook Risner geeft niet het hele werk van 
Alhazen, maar begint met het vierde hoofdstuk van het eerste bock. 
Om evenveel hoofdstukken als Alhazen te krijgen, vcrdeelde hij dit in 
meerdcre. 

Volgens Alhazen hebben de kleuren een objectieve realiteit (con
form Aristoteles). Het zijn geen subjectieve illusies, zij zijn reeel 
in dc voorwerpen aanwezig, want als een mens rood van schaamte of 
geel van angst wordt, dan blijven deze kleuren, zelfs al verandert men 
van plaats. 

Als ccn dier zich op een zwak verlichte plaats bevindt, dan ziet men 
alleen de eigen kleuren ervan, die bij een plaatsverandering dezelfde 
bhjven. Bij een grotere verlichting ontstaan op de veren van vogcls an
dere kleuren, door de terugkaatsing van het licht tegen dc veren. De
ze kleuren veranderen wel met de belichting en de plaats. 

Als de zon een met planten begroeide weide of een boom met groene 
takken belicht, dan ziet men op een witte muur in de schaduw een groe
ne kleur. Alhazen wijst nu op het door de voorwerpen teruggekaatste 
licht, dat door dc kleuren der verlichte lichamen vergezeld wordt. 

Hij bestrijdt dc bewering, dat de kleur lets is, dat tussen het oog 
en het licht (de zon) ontstaat, zoals bij de regenboog het geval is. De 
kleuren der voorwerpen zijn reeel in deze aanwezig, zij ontstaan niet 
tussen het voorwerp en het oog (11) (conform Aristoteles). 

Hij noemt het feit, dat de kleuren van pauweveren en van de stof, 
geweven uit groene en donkerrode zijde op verschillende tijdstippen 
van dc dag in verband met de veranderde bestraling veranderen. (12) 

Dc regenboogkleuren ontstaan door de menging van licht en duister
nis. Hoc dicper het licht in de wolk dringt, hoe meer schaduw het 
bcvat. Deze kleuren zijn de kleuren van het licht, dat in het doorzichti-

(10) E. Wiedemann, Zu Ibn al Haitams Optik, Archiv fiir die Gesch. der Naturw. 
und der Technik, Bd 3, 1910-1912. 1-53. 

(11) O.C, 42, 44-46. 
(12) O.C, 51. 
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ge van de waterdruppels is binnengedrongen en dat met de scha
duw gemengd is. (13) 

Van veel belang is, dat Alhazen de breking van lichtstralen be-
sprcekt, waardoor men in het Westen in de dertiende eeuw aandacht 
aan dit verschijnsel begon te schenken. 

4. De Spaans-Arabische wijsheer Averroes (1126-1198) schreef een 
commentaar (14) op „De sensu" van Ari-stoteles, waarin gedachtcn 
voorkomen, die veel verder gaan dan die van Aristoteles. 

Evenals de Stagiriet wijst hij er op, dat de elementen, bijvoorbeeld 
water en lucht meer of minder doorzichtigheid bezitten. Het behoort 
tot dc aard van het doorzichtige het licht op te vangen of op te nemen. 
Wanneer dit gebeurt, ontstaan de verschillende kleuren al naar de 
kracht (fortitude) en de zwakheid (debilitas) van het licht. Ook de 
grotere en kleinere hoeveelheid (multitude en paucitas) van het door
zichtige is van belang. Een bewijs hiervan zijn de kleuren der wol
ken ten gevolge van de zon, want in de wolken heeft men fortitude 
en debilitas van het licht alsmede raritas en densitas, dus kleinere en 
grotere dichtheid. Blijkbaar heeft een wolk met kleinere dichtheid een 
grotere doorzichtigheid en omgekeerd. 

Omdat elke stof uit de vier elementen opgebouwd is, alleen water en 
lucht doorzichtig zijn en omdat alleen het vuur lichtgevend (lucidus) 
is, zullcn er in dc lichamen vcrschillen zijn wat bctreft de hoeveelheid 
licht en dc doorzichtiheid, De kleuren ontstaan door de menging (ad-
mixtio) van het lichtgevend lichaam (het vuur) met het doorzichti
ge. De kleur wit (albus) ontstaat door de menging van helder vuur 
en de lucht, het meest doorzichtige element. Dc kleur zwart (niger) 
door de menging van minder helder vuur (ignis turbidus) en de aarde, 
het minst doorzichtige element. (15) 

Het licht is niet alleen de oorzaak ervan, dat de kleuren van de 
voorwerpen via het verlichte medium (de ruimte tussen het gekleurde 
voorwerp en het oog) naar het oog komen, maar het licht is ook de 

(13) W . Wiedemann. Theoric dcs Regenbogen von Ibn cd Haitam, Sitzungsberich-
te der physikalisch-mcdiz Soz. in Erlangen, dl 46. 1914, 39-56, vooral 48-

49. Volgens biz. 56 schreef Alhazen dit in 1014. 
(14) Averrois Cordubensis. Compendia librorum Aristotelis qui parva Naturalia 

vocantur, Cambridge Mas;;. 1949, De sensu et sensato, 3-44 (Kon. Bibl. 's-
Gravenhage). 

(15) O .C, 14-16. 
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oorzaak van de kleuren, omdat dc kleur ontstaat door de menging van 
het licht met het doorzichtige. 

Toch wijst Averroes er evenals Aristoteles op, dat alle kleuren ont
staan uit wit en zwart. Omdat er een oneindigc verscheidenheid van 
meer en minder is, zullen er ook oneindig vele kleuren zijn. (16) 
Zijn definities van licht en kleur zijn dezelfde als bij Aristoteles. Het 
onbegrensd aktueel doorzichtig zijn is het licht en als het doorzichti
ge begrensd is door een lichaam dan ziet men een kleur. (17) 

In zijn commentaar op ,,De Anima" (18) van Aristoteles zegt hij, 
dat de kleur van ccn voorwerp dc cigenschap heeft ccn verandering in 
het doorzichtige teweeg te brengen. Er zijn nu twee opvattingen mo-
gelijk: 

a. De kleuren bestaan aktueel in het donker. Als het licht nodig is 
om dc kleuren te zicn, dan komt dit doordat het potenticel doorzich
tige aktueel doorzichtig wordt. 

b. De kleuren bestaan potcntieel in het donker. Het licht is nodig om 
ze tot aktualitcit te brengen (de opvatting van Avempace). 

5. De Spaans-Arabische astronoom Avempace (ca 1106 - ca 1138) 
meende, dat het niet noodzakelijk is, dat het doorzichtige aktueel 
doorzichtig is, om door ccn kleur bei'nvlecd te worden. De kleur van 
een voorwerp gaat namelijk door het licht over van potentialieit naar 
aktualiteit, en bei'nvloedt vervolgens het doorzichtige medium. Aver
roes vindt deze verklaring te moeilijk. Volgens hem zijn de kleuren 
aktueel in de voorwerpen aanwezig, zelfs al ontbreekt het licht, het-
geen wil zeggen, al is het medium ondoerzichtig. (19) 

Het is waarschijnlijk, dat Averroes het werk van Albyrouny kende, 
omdat deze er ook op wees, dat dc kleur te maken heeft met de toe-
stand van het doorzichtige medium tussen voorwerp en oog, dus met 
de onzuiverheid, de verdichting en de verdunning van dc lucht of het 
water, terwijl ook het opvallendc licht invloed heeft. Ook Averroes 
wijst op de kracht en de zwakheid van het licht, op verdichting en 
verdunning. 

(16) O.C, 18. 
(17) O. C . 16. 
(18) Averrois Cordubcn.sis, Commcntarium in dc Anima libros, Cambridge Mass. 

1953 (Kon. Bibl. s-Gravcnhage). 
(19) O.C, 230-231. 
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Nu behandelen wij enkele minder belangrijke auteurs. Volgens 
Fahr al Din al Razi (f 1209), schrijver van het werk Muhassal, 
schept God de kleuren op ieder ogenblik opnieuw, hoewel de waar-
nemer meent. dat een bepaalde permanente kleur aanwezig is. (20) 
Op dit werk schreef Nasir al Din al Tusi (f 1273) een commen
taar. Hij was Jeider van de sterrenwacht te Margara en zegt hierin, 
dat als het oog een kleur waarneemt en vervolgens snel naar een 
andere kleur kijkt, de indruk van dc eerste kleur nog aanwezig is, 
wanneer het oog de tweede ziet. (21) Deze opmerking is blijkbaar 
ontleend aan ,,De insomniis" van Aristoteles. 

Nieuw is echter de volgende beschouwing over de witte kleur. Na
sir wijst er op, dat volgens de geleerden de witte kleur ontstaat door
dat twee lichtstralen, die van dc oppervlakken van doorzichtige licha
men afkomstig zijn naar elkaar gercflecteerd worden (met elkaar in 
conflict komen). Omdat ijs en glas doorzichtig zijn bevatten zij licht. 
Hebben zij slechts een oppervlak (blijkbaar een oneindig dikke plaat), 
dan is er geen been en weergang. Breekt men deze lichamen, dan 
ontstaan vele oppervlakken en dan gaat het licht wel been en weer 
en nu ontstaat een witte kleur. Een gekookt ei is wit doordat de 
deeltjes aan elkaar gekoppeld zijn, hetgeen voor het koken niet zo is. 
Toen waren de afzonderlijke delen doorzichtig en kleurloos en ont-
braken de oppervlakken. die de voorwaarden zijn voor het ontstaan 
van wit. Het ei bevatte voor het koken licht, maar evenals water 
niets, dat licht kan opnemen (reflecteren). Na het koken wordt echter 
het licht gercflecteerd tussen de drager van het licht en het deel, 
dat het opneemt, 

Evenzo moet men de witte kleur van schuimend water verkla-
ren. W a t wij als gekleurd beschouwen is zelf niet gekleurd, want 
de kleur is slechts een accidens. (22) 

Volgens KazwlnT (1303-1283) zijn er Arabieren (zic bij Avicen
na), die beweren, dat het rood van de regenboog dichter bij de zon 
is ; het geel is verder weg, het purper is zeer ver van de zon ver
wijderd en met de duisternis gemengd en wat groen is, is samenge-

(20) E. Wiedemann, Uber optischc Tauschungcn nach Fahr al Din al Razi und 
Nasir al Din al Tilsi. Sitzungsbcrichte der phys.-mediz. Soz. in Erlangen, dl. 

45, 1913, 154 en 156. 
(21) O.C, 156. 
(22) O.C, 165-166. 
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steld uit geel en purper. Hij vcrgclijkt dit met de compositie van de 
kleur van een spiegel en dc kleur van de zon. De regenboog kan alleen 
ontstaan als achter de waterdceltjcs een dicht ondoorzichtig medium 
is. (23) 

Kazwini merkt op, dat als men witte kamfer in een spiegel van 
groen glas ziet, de waargenomen kleur niet wit is, maar een gemid-
dclde kleur tussen groen en wit is. (24) 

Al Qarafi (f na 9 maart 1285), een Egyptisch rechstgeleerde, 
noemt vijftig optischc vragen, (25) waarvan er enkele op de kleu
ren betrekking hebben. Hij vraagt : Waarom is de hemel blauw, ter
wijl deze volgens dc astronomen kleurloos is (no 33); waarom lijkt 
dc zee groen, tewijl de aparte delen wit lijken (no 34); waarom is 
verpulverd glas wit (no 35 ); hoe ontstaan de regenboogkleuren (no 
36); waarom is de zon bij op- en ondergang geel en rood, terwijl de 
zon deze kleuren niet heeft (no 39); waarom is de omgeving van de 
zon dan rood en zijn verderwcggclcgcn plaatsen wit (no 42)? 

Over de regenboogkleuren meent Al Qarafi (no 36), dat dc damp 
ver van de aarde door de koude verdicht en tot stenen vcrstard is. 
Op minder hooggelegen plaatsen is de damp meer verdund, omdat 
zij hier door de warmte van de aarde verhit wordt. Daarom lijken 
de verdichtc dampen bijna zwart (zeer dicht bij hemelsblauw), de 
verdunde damp is helder zonder blauw. Verder is de kleur van de 
zon in een damp altijd rood (avondrood en morgenschemering). De 
rode kleur is samengestcld uit het licht (de kleur) van de zon en uit 
het licht (de kleur) van dc damp. De rode kleur in de regenboog is 
hiermee verklaard. Omdat in de boog na het rood het zwart (hemels
blauw) komt, zal door de menging van het rood en het zwart ook 
geel ontstaan. 

De mening (26) van Aydin M. Sayili, dat Dietrich van Freiberg 
(f na 1310) deze verklaring gekend heeft, moet onwaarschijnlijk ge-

(23) G. Hellmann, Neudrucke, dl 15. Berlin 1904, 41. Deze verklaring der regen
boogkleuren was reeds door Avicenna afgewezen. 

(24) E. Wiedemann, Arabische Studien iiber den Regcnbogen, Archiv fiir die 
Gesch. der Naturw. und der Technik, Bd 4, 1912-1913, 455. 

(25) E. Wiedemann, Optischc Sludien in Laicnkreisen im 13ten Jahrhundert in 
Aegypten, Eder, Jahrbuch fiir Photographic, 1913, 65-72 en 1915. 

(26) Aydin M. Sayili, Al Qarafi and his explanation of the rainbow, Isis, dl. 32, 
1940, 16-26. Zie ook O.C. noot 24, 457-460. 
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acht worden. Hoewel Dietrich de mening afwijst, dat de kleurcnvcr-
schillen van de regenboog te maken hebben met vcrschillen in de 
wolken, aangezien deze vcrschillen niet cirkclvormig gerangschikt zijn 
(als zij bestaan zouden zij bovendien horizontaal zijn), komt het ons 
voor, dat de beschouwingen van Dietrich eerder betrekking hebben 
op die van Albertus Magnus en Michel Scotus. 

Kamal al Din (f ca 1320) betwijfelt de juistheid van Alhazen's 
bewering, dat de kleuren der voorwerpen een reele existentie hebben, 
onverschillig of deze wel of niet met het licht verbonden is. De kleur 
van een voorwerp bestaat in het donker niet en bovendien hangt de 
kleur van dc belichting af. Zij is anders bij maanlicht, zonlicht of het 
licht van een vuur. Bij verzwakking van het licht verandert de kleur. 
De kleur is niet reeel in een voorwerp aanwezig. Als het licht slechts 
de oorzaak van het zichtbaar worden der kleuren is, zullen de kleu
ren niet van de belichting afhangen. (27) 

Deze verstandige opmerkingen, die blijkbaar ook tegen Aristoteles, 
Averroes en Avempace gericht zijn, hadden als zij in het Westen 
bekend gewcest waren, sneller een eind kunnen maken aan de gc-
dachte, dat in de voorwerpen kleuren aanwezig zijn. Kamal moet daar
om wel als een belangrijk auteur beschouwd worden. 

Over de kleuren van de regenboog zegt Kamal : ,,Zij ontstaan 
uit de beelden (,,Abbilder") van een krachtige lichtbron, als deze het 
oog bereiken door terugkaatsing, breking of door beide". Hij ver
meldt dc gekleurde ringen op een oppervlak achter een belichte glazen 
bol.(29) 

Hij bespreekt ook dc kleuren der wolken. Het wit, dat zich op de 
wolk toont, treedt slechts op, omdat het licht van de zon bij de regen-
achtige deeltjes komt, hierin gebroken en erdoor teruggekaatst wordt. 
Er ontstaat een secundair licht, dat op een tweede druppel valt, 
Het wordt hier weer gercflecteerd en gebroken en er ontstaat weer 
secundair licht. Dit herhaalt zich een derde en een vierde keer. Tcn-
gcvolge van deze breking en terugkaatsing en het ontstaan van se-

(27) O.C. van noot 10, 46-48. 
(28) O.C. van noot 10, 44-46 en E. Wiedemann, Zur Optik von Kama! al Din, 

Archiv fur die Gesch. der Naturw. und der Technik, dl 3, 1910-1912, 161-177. 
Over het ontstaan van kleuren wordt op de biz. 162-165 gesproken. Over de 
regenboogkleuren op dc biz. 165-169. Vooral 165. 

(29) O .C , 167-168. 
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cundair licht, ziet het oog van ieder deel van de wolk talrijke gebro
ken en teruggekaatste secundaire lichten en dit is het wit. Men ziet de 
kleur wit alleen als de regenwolk zeer dicht is. 

Verder zijn enige wolken zwart voor de kleur van het licht van 
de zon, doordat zij een toestand aannemen, die het licht zeer ver-
zwakt. Dit kan vaak gebeuren als de delen van wolken kleuren be
zitten, die het meest tot zwart naderen. 

De witte kleur van ijs moet tocgeschreven worden aan ronde lucht-
deeltjes, waarvan de oppervlakken als spiegels werken, Hetzelfde geldt 
voor de witte kleur van in water omhoogstijgende luchtdeeltjes. (30) 

Kamal al Din poogt de blauwe kleur van de hemel te verklaren door 
te letten op de menging van het licht van de Nasimsfeer met de kleur 
van de lucht erboven. De Nasimsfeer is een gebied in de lucht rond 
de aarde, waarin zich dichte substantie bevindt en waarin derhalve 
licht aanwezig is alsmede een kleur. Ook zijn hier nu eens meer dan 
weer minder aardachtige deeltjes (stof) en waterachtige doorzichti
ge deeltjes (damp). Het stof in deze sfeer heeft ccn kleur, die na
dert tot de kleur van de aarde en is dus rood. De stoflaag bevindt 
zich het dichtst bij dc aarde. Wegens hun zuiverheid, doorzichtigheid 
en de breking en de terugkaatsing, zijn de dampdeeltjes wit. Buiten 
de Nasimsfeer zijn in de lucht geen dichte deeltjes en hier ziet men 
dus geen licht. Als nu het licht deze damp- en rookdeeltjes bestraalt, 
dan ontstaan overeenkomstig de dichtheid, de fijnheid, de zuiver
heid en de onzuiverheid kleuren. 

Zonnestralen, die dc deeltjes bij het zenith van dc Nasimsfeer tref-
fen, leggcn hiervandaan tot het oog een vrij korte weg af en hiermee 
acht Kamal verklaard, dat het zenith blauw is. Stralcn, die de damp
en rookdeeltjes bij dc horizon treffcn, leggen hiervandaan ccn lange 
weg af, dus ontstaat rood, waarmee een verklaring gegeven is van 
het morgen en het avondrood. (31) 

E. Wiedemann behandelde in ccn opstel een manuscript van een 
onbekende Arabische auteur, (32) die de kleuren in twee groepen 
verdeclt: a. De ware kleuren, samengestcld uit de vier kwaliteiten 
warm, koud, vochtig en droog. Bij de menging ervan ontstaan de kleu-

(30) O.C, 163-164. 
(31) O.C, 169, 33, 174. 
(32) O.C, 176-177. 
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ren der begrcnsde lichamen. Begrensd heeft hier de betekcnis van 
ondoorzichtig of het begrenzen van het gezichtsvermogen. In ieder 
geval wijst deze verklarng op de invloed van Albertus Magnus. Of 
Albertus en deze auteur bouwden voort op ccn zelfde oudere schrij
ver ; b. De niet werkelijkc apparente kleuren, die ontstaan door het 
licht, de duisternis en de menging van dichte lichamen. Deze groep 
bestaat ook uit twee delen. De eerste bcvat de kleuren op lichamen 
met bepaalde grenzen. Voorbeelden zijn de veren van een pauw, een 
duif, en de stof geweven uit twee draden van verschillende kleuren, en 
de kleuren, die men op een muur ziet als een bergkristal tussen de zon 
en de muur geplaatst wordt. Hicrtoe behoren ook de kleuren, die men 
ziet als ware kleuren door een spiegel of door water teruggekaatst wor
den. De tweede groep bcvat de kleuren op lichamen zonder bepaalde 
grenzen, zoals dichte lucht, wolken en rook. Hierbij is de breking der 
stralcn van een dun naar een dicht medium van belang. Als de wolk 
dicht is, is dc kleur donker. Is de dichtheid een graad minder, dan ont
staat purper. Is zij drie graden minder, dan ontstaat granatfarbig. Bij 
vier graden minder geelwit (gelb nahe an weisz). 

De kleuren van de regenboog ontstaan door terugkaatsing. 
Moge uit dit opstel blijken hoc moeilijk het probleem van de kleu

ren was, hoe groot de invloed van Aristoteles was en hoe men vast-
hield aan het ondcrscheid tussen de permanente rcelc en de appa
rente kleuren. Van Neckstraat 102, s Gravenhage. 

SUMMARY 

In these pages of the colourtheory of the Arabs from ca 650 till about 1300 we 
treated the ideas of Jacob of Edessa (ca 633-708), Alkindi (f 873). Albumasar 
( t 886), Alfarabi (f 950), the brothers of Basra (ca 875), Albyrouny (973-1048). 
Avicenna (980-1037), Alhazen (ca 965 - ca 1039), Averroes (1126-1198), Avempace 
(ca 1106 - ca 1139), Fahr al Din al Razi (f 1209), Naztr al Din al Tusi ( t 1273). 
Kazwini (1203-1283), Al Qarafi ( t after 9th mar.h 1285), Kamal al Din (f 1320) 
and of an unknown author. 

The theories of Averroes and Avempace are almost the same. Averroes believed, 
that the permanent colours of the objects are actually present in them, even when 
there is no light. Light is necessary to make the potential transparent actually trans
parent. Avempace said, that the permanent colours of the object are potentially 
present in them. Light brings them from potentiality to actuality and then the colours 
are able to influence the transparent medium between the objects and the eye. To 
this controverse attention was paid till ca 1600 in the works of the Aristotelians. 

It is probable, that Averroes knew the work op Albyrouny. The opinion of Aydin 
M. Sayili. that Dietrich von Freiberg knew the work of al Qarafi must be wrong. 
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