
DE KLEURENTHEORIE IN W E S T - E U R O P A (1200-1500). 

/ . Mac Lean. 

Constantinus Africanus ( l l d e eeuw) stelde zich tot taak de Ara
bische wetenschap voor het Westen toegankelijk te maken, waarin hij 
werd nagevolgd door Adelard van Bath (12de eeuw), die speciaal een 
reis naar Syrie en Palestine maakte oni zich op de hoogte te stellen van de 
wetenschap der Arabieren. Adelard vertaalde verschillende Arabische 
werken op wiskundig en astronomisch gebied in het Latijn. Door de ak-
tiviteiten van genoemde en andere vertalers werden de werken van Aris-
toteles en zijn comraentatoren volledig bekend. De fysische en metafy-
sische werken van de Stagiriet waren reeds ca 1175 uit het Arabisch of 
het Grieks vertaald en drongen geleidelijk in de geleerde wereld door. In 
de periode 1200-1220 werd het aantal vertalingen nog verder uitgebreid. 
De scholastic! lazen al deze geschriften aan de hand van Arabische com
raentatoren, vooral Avicenna en Averroes, Mede aan deze oorzaken is 
het te danken, dat vanaf de twaalfde eeuw een levendige opbloci van cul-
tuur en wetenschap in het Westen optrad (1). 

Kwaliteiten 

De vier substanties. die in de scholastieke-aristotelischc filosofie 
elementen genoemd wordcn en waarin men de eenvoudigste grondstoffen 
heeft gezicn zijn aarde, water, lucht en vuur. Uit deze vier elementen is 
de stoffelijke wereld opgebouwd. De aarde is koud en droog, het water is 
koud en vochtig. de lucht is warm en vochtig en het vuur tenslotte is warm 
en droog. 

Hoewel Aristoteles alieen dc kwaliteiten koud en warm aktief ge
noemd had en vochtig en droog als passief beschouwde, waren alle filoso-
fen der scholastiek van mening, dat alle vier kwaliteiten zowel aktief als 
passief waren. Wei waren warm en koud sterker aktief dan vochtig en 
droog. Uit deze vier ,,primae qualitates" ontstaan de overige tweede kwa
liteiten. Onder andere de geuren. smaken en kleuren. Hoe dit echter gc-
beurt blijft in het duister. In 't algemeen beperkt men zich tot het vaststel-

(J) F. Sassen, Gesch. der patr. en midd. Wijsbeg.. Antwerpen 1950. 
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len, dat zij uit een menging (commixtio) van de cerste kwaliteiten vol-
gen en verschillend uitvallen al naar de samenstelling der componenten. 

Nog een verdere afleiding van zekere kwaliteiten uit andere speelt 
een rol, en wel de betrekking tussen de ,.qualitates mediae" en de ..qualita
tes extremae" of ..contrariae". Zo zijn bijvoorbeeld de extremen der 
kleuren zwart en wit en de colores medii rood, grocn, geel enzovoort. 

Algemeen geldt de stelling, dat de middelste kwaliteiten uit de bui-
tenste ontstaan. Deze gedachte werd door de scholastiek ontleend aan 
het geschrift van Aristoteles De sensu et sensato. 

Men is echter niet van mening, dat uit de primaire kwaliteiten eerst 
de extreme kwaliteiten ontstaan en uit deze vervolgens de middelste kwa
liteiten. Een en ander wordt niet verder besproken. 

In het geval, dat schijnbaar de middelste kwaliteiten uit de extreme 
door menging ontstaan (bijvoorbeeld bij de kleuren) heeft men te ma
ken met een mixtio per accidcns. Er treedt een wederzijds inwerken en 
zich veranderen der primaire kwaliteiten waarmee de extreme kwaliteiten 
overeenkomen op en uit de nieuwe combinatie van de primaire kwaliteiten 
ontstaan de middelste kwaliteiten. 

Meer wit (magis album) en minder wit (minus album) behorcn tot 
dezelfde kleurspecies, dus de substantiele vorm van de witheid (albedo) 
blijft dezelfde maar de accidentele vorm kan sterker of zwakker zijn (2) . 
Het subject neerat een intensievere albedo op. 

De theone van de luchtmetafysica 

Omstreeks het midden der derticnde eeuw treedt in het ouderc 
Augustinisme de theorie van de lichtmetafysica op volgens welke dc aard-
se dingen door het licht in hun wezen gevorrad worden evenals de godde-
lijke ideeen, die in wezen onstoffelijk licht zijn, hun afbeeldingen : dc 
aardse dingen voortbrengen. 

Deze lichtmetafysica wordt door Robert Grosseteste (1170-1253) als 
grondslag voor de gehele zijnsleer genomen. Door het deelhebben der 
geschapen dingen aan God, die het licht bij uitstek is, zijn ook de gescha-
pen dingen in wezen licht. 

In de lichtmetafysica van Grosseteste wordt het Oerwezen niet al
ieen vergeleken met het Licht, maar het wordt ermee geidentificeerd. 
Het ware licht is het intelligibele licht waaruit het zichtbare licht voort-

(2) A. Maier. An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft. 2e uitgave Rome 
1952 (Die Struktur der matericllen Substanz), H, 16, 17, 18, 30, 59 en 116. 
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konit als een emanatie, niet naar substantie, maar in dynamische zin. dus 
als een krachtuitstraling. 

Deze denkbeelden worden verworpen door Thomas van Aquino, die 
evenals Aristoteles het licht als een accidcns beschouwt, dus als een 
kwaliteit van het doorzichtige (3). 

Het laatste betekent, dat de permancnte kleuren der lichamen niet in 
het licht aanwezig zijn. Het licht is de aktuele toestand van doorzichlig-
heid van het medium, waarin de kleuren der voorwerpen een verandering 
teweeg kunnen brengen. Bij de aanhangers der lichtmetafysica, waartoe 
behoren de Augustinisten en de Neoplatoons-enipirische richting was men 
eerder geneigd aan het licht invloed toe te kennen bij het ontstaan der 
kleuren. John Peckhani nieent bijvoorbeeld. dat de permanente kleuren 
met licht gemengd moeten zijn om voldoende te kunnen stralen. 

De 13e eeuw is ook van belang, omdat men zich bezighoudt met de 
breking der lichtstralen. Over de breking hadden vroeger geschrcven 
Ptolemaios, Olympiodorus en Alhazen. Grosseteste stelt een brekingswet 
op voor de breking van lucht naar water, volgens welke de hoek van bre
king de helft is van de hoek van inval. 

A. Het Augustinisme. 

1. Volgens Robert Grossesteste. bisschop van Lincoln, is de kleur 
licht. dat gemengd is met het doorzichtige (color est lumen admixtum 
cum diaphano). Het licht bezit veel of weinig helderheid (multitudo, 
paucitas. claritas) of veel of weinig duisternis (obscuritas) terwijl het 
doorzichtige zuivcr (puritas) of onzuiver (impuritas) kan zijn (4). 

Deze ideeen zijn zeer verwant met die van Averroes. Waar veel 
stralen zijn verschijnt een meer heldere lichte kleur (magis clarus et lu-
minosus), en waar minder stralen zijn nadert de kleur meer tot blauw en 
donker (magis attinens hyazintino et obscuro). 

Bovendien is het doorzichtige nu eens meer. dan weer minder zuiver, 
waardoor de ene regenboog andere kleuren vertoont dan de andere. 

Als het doorzichtige zuiver en als er veel helder licht is, dan is dc 
kleur meer verwant met de witheid en met het licht. Als het doorzichtige 

(3) E.J. Dijksterhuis, De mcchanisering van het wcreldbecld, Amsterdam 1950, 167. 

(4) L. Baur, Die philosoplii.schen Werkc des Robert Gro.ssete.ste, Bischofs von Lin
coln. Miinster i.W. I9I2. Hierin De iride bldz. 72-78 en De colore bldz. 78-79. 
Zie ook A.C. Crombie, Robert Grosseteste and the origins of experimental science, 
Oxford 1953. 
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gemengd is met dampen en de helderheid van het licht gering is (zons-
opgang en zonsondergang), dan zal de kleur minder schittering (splen
dor) hebben en meer bedoezeld zijn. De andere kleuren ontstaan volgens 
andere combinaties van claritas en obscuritas van het licht en de zuiver-
heid en onzuiverheid van het doorzichtige. Het zuivere bevat geen aardse 
stof. het onzuivere wel (5). 

De regenboog ontstaat niet door de terugkaatsing van de zonnestra-
len tegen bolvormige waterdruppels, maar de zonnestralen worden door 
de wolk gebroken. Grosseteste denkc zich de wolk als een holle halve bol. 
Het buitenste decl van de wolk is bol en de binncnzijde ervan is hoi. Om
dat deze holle zijde dichter bij de aarde is, is de nevel (roratio) hier 
meer verdicht. De buitenzijde van de wolk vangt de stralen op, er treedt 
een breking op van de lucht naar de wolk en van de wolk naar de water-
massa aan de binncnzijde. In de watermassa komen de stralen bij elkaar 
en omdat hier een breking optreedt (blijkbaar die van water naar lucht) 
ontstaat, doordat de wolk als het ware als een lens werkt, een beeld van 
de zon op een tweede wolk (6). 

De kleuren van eenzclfde regenboog denkt Grosseteste vooral ont
staan door de hoeveelheid stralen. Daar waar meer stralen zijn, ontstaan 
de meer heldere kleuren. waar minder stralen zijn ontstaan de kleuren die 
tot het blauw naderen. 

Volgens Grosseteste zouden er tussen wit en zwart zeven kleuren 
zijn, terwijl Aristoteles zci, dat er slechts dric enkclvoudige kleuren tussen 
zwart en licht zijn (7). 

2. John Peckham (1210/1220-1292), aarstbisschop van Canterbury, 
is een besliste tegenstander van het Thomisme en behoort tot het jongere 
Augustinisme. In zijn werk (8) over optica ..Perspectiva Communis", dat 
eeuwenlang bij het onderwijs gebruikt werd, zegt hij (blijkbaar aan 
Aristoteles' De insomiis ontleend en aan Alhazen): Als het oog naar een 
kleur kijkt, die door krnchtig licht beschenen wordt. en vervolgens naar 
een zwakker verlichte kleur, dan wordt de eerste kleur gemengd met de 
tweede (9). 

(5) Baur. o.c, 77-78. 
(6) Baur. o.c. 77-78. 

Crombie. o.c, 234-238. 
(7) Crombie, o.c. 234-238. 
(8) Johannis Archiepiscopi cantiinricnsis. Perspectiva conmumis. Coloniao 1592 (Un. 

Bibl. Leiden). 
(9) O . C . Liber 1. prop. 2, 
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Hij wijst crop, dat de kleuren der voorwerpen veranderen met het 
licht, want het maakt verschil of er kaarslicht of zonlicht is. Bij zwak 
licht zijn sommige voorwerpen donker (9a) (turbidi), bij sterk licht hel
der en schitterend. De hals van een duif heeft een eigen kleur. De kleur-
verschillen op een duivenhals ontstaan door verschillende menging van 
het licht en de kleur. Op dezelfde manier moet men verklaren, dat stof-
fen geweven uit twee draden van verschillende kleur. diverse kleuren to-
nen al naar de ontvangst van het licht. 

Uit zijn besohouwingen blijkt, dat Peckham de waargenomen kleu
ren op de duivenhals en van de genoemde geweven stof als apparent 
beschouwt (10). 

Zonder licht ziet men niets, omdat de kleur zonder licht onvoldoen-
de straalt. De kleur moet met licht gemengd zijn opdat de kleur kan stra
len (11). 

In zijn bock ontmoet men enige malen het gebruik van het woord 
species. Zo heeft Peckman het over een species, die door het doorzich
tige moet gaan, om het oog te beinvloeden (12). 

De kleuren van de regenboog ontstaan door de wolk en door het 
licht. De wolk is boven breder. Hier ontstaan de meer edele kleuren (13). 

B. Het Aristotelisme 

1. De Duitse scholasticus Albertus Magnus (1206-1280) noemt in 
zijn commentaar op de Meteorologie (1) van Aristoteles Parianus Arte-
midorus en Nero, hetgeen bewijst. dat hij de Quaestiones naturalcs van 
Seneca kende. Verder nog Plato, Alexander van Aphrodisias, Thcmistius 
en de Pythagoreeers. Dit gceft ons enigszins een beeld van de bronnen 
waarover Albertus beschikte. 

Albertus onderscheidt twceerlei zwartheid van een wolk : 
a) De zwartheid van de wolken (dampen), die het element aarde 

(vapor terrestris) bevatten, welke bestaat in de onderste lagen. 

(9a) Turbidus betekent, dat de kleuren door elkaar lopen, in elkaar ovcrgaan. 
(10) O . C , Liber 1, prop. 12. 
(11) O . C , Liber 1, prop. 47. 
(12) O . C , Liber 1, prop. 47 en prop. 60. 
(13) O . C , Liber 3, biz. 46 v. 

(1) Albertus Magnus. Opera, uitgave Jammy, Lijon 1651. deel 2 : Metcorum. lib. 3. 
Albertus gaf een beknopt ovcrzicht van de meteorologie in De passionibus 
aeris (zie Hellmann, Neudrucke, dl 15, Berlin 1904, 25 en 105-108). 
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Omdat het licht in deze dampen niet kan doordringen. krijgen 
deze een zeer grote zwartheid. 

b) De zwartheid van de wolk, die veel van het vochtige bevat (va
por humidus). Ook in dit geval kunnen de zonnestralen niet in het 
inwendige doordringen, zodat de wolk zwart is. 

Een wolk is wit als zij het fijne waterachtige bevat, in welk geval de 
stralen wel naar binnen kunnen dringen. Bevat de wolk ook een vochtige 
rook gemengd met een beetje verbrandc aarde, dan ontstaat de kleur rood 
(ruber). Het grocn ontstaat, als de wolk door de koude overgaat in gro
te waterdruppels (2). 

De kleuren van de regenboog ontstaan volgens Albertus door de 
terugkaatsing der zonnestralen tegen vier doorzichtige lichamen. Grocn 
ontstaat beneden door het binnendringen van stralen in een nevel van 
grote waterdruppels, waar dus veel van het waterachtige is. Het rood (de 
wijnkleur) ontstaat boven waar de nevel uit kleine waterdruppels bestaat, 
die gemengd zijn met veel van het verbrande rookachtige aardse. In het 
midden, waar fijne lucht is met weinig van het vochtige en van het fijne 
rookachtige is dc kleur vaal (pallens), ongeveer geel (citrinitas). Is er 
meer van het vochtige en weinig van het rookachtige dan is de kleur 
witglanzend (nitor). Is er meer van het rookachtige. dan ontstaat een 
kleur tussen vaal (pallidus) en geel (citrinus). Volgens Albertus is grocn 
dc onderste kleur van de hoofdboog. het blauw wordt niet besproken (3). 

Albertus behandelt de regenboogverklaring van Avicenna volgens 
diens commentator Algazel (1059-1111) en die van Nicolaus Peripateti-
cus (Michel Scot, f 1235). Volgens Algazel ziet men de zon in de voch
tige lucht op dezelfde wijze als in een spiegel en de drieklcurige boog 
ontstaat als het zonlicht gemengd wordt met de vochtige damp. Nicolaus 
Peripatcticus beweert, dat de uit de aarde opgestegen damp bolvormig is, 
omdat de aarde dat ook is. Door de koude wordt de damp op grote hoogte 
gecoaguleerd, waardoor hierin dank zij de zon de regenboog ontstaat. 

De kleurverschillen zijn te danken aan de verschillen tussen de delen 
van de wolk; waar grote aardse verwarmde delen zijn (grossae partes 
terrestres combustae) gemengd met het vochtige, ontstaat dc kleur rood 
(rubeus), zoals een rode vlam ontstaat door groen hout te verbranden. 
Waar grote waterdruppels zijn (humidum aquosum multum) ontstaat 
groen (viror) en waar fijn water (materia tenuis et aquea) is zien wij wit 

(2) Albertus, lib. 3, Meteorum, cap. 2, 120. 
(3) O . C . cap. 14, 130-131. 
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(zoals bij de m a a n ) . Albertus is het met dc vcrklaring van Nicolaus wat 
betreft de kleuren eens. maar wijst dc bewcring, dat de wolk bolvormig is, 
af ( 4 ) . 

Albertus gceft uitvoerige beschouwingen over de kleuren van edel-
stenen en metalen ( 5 ) . Hij sluit zich aan bij de beschouwingen van Aris
toteles in diens Dc sensu ( 6 ) . Een lichaam is volgens Albertus doorzich-
tig als het een grote hoeveelheid lucht en water bevat. Een edelsteen of 
kristal is wit als er veel doorzichtige bestanddelcn zijn, zwart als de on-
doorzichtige delen de doorzichtige overweldigen. De intermediaire kleuren 
ontstaan door de menging (compositio) van de ondoorzichtige en de door
zichtige delen. 

Meta len kunnen drie kleuren hebben : 

a ) De schittercnde glans, die in het bezit is van de kleuren sub b 
en c. 

b) W i t : zilver, tin, lood en ijzer. 

c) Geel of roodachtig (citrinus vel subrubeus) : goud en koper. 

Ad a : als in een lichaam het heldere zuivere doorzichtige verdicht 
wordt . dan heeft het lichaam een glans, het schittcrt. De glans, de schit
tering is een gevolg van fijn verdeeld verdicht water. Naarmate een metaal 
fijner, zuiverder. meer verdicht water bevat is het glanzender en schit-
terender. V a n d a a r dat goud meer schittcrt dan zilver. Omda t schoonge-
maakt ijzer volgens de alchemisten wat zilver bevat. schittcrt het als een 
Spiegel. 

Ad b : De witte kleur van metalen wordt veroorzaakt door het voch
tige wanneer dit begrensd wordt door het niet heldere fijn verdeelde 
aardse. Lood heeft een donkere kleur (fuscus) wegens het niet verbrande 
niet heldere aardse . T in is minder grijs omdat dit metaal minder van het 
niet heldere aardse bevat. Zilver schittcrt wit wegens zeer fijn verdeelde 
aarde . Ijzer is roetachtig en zwart wegens het verbrande aardse . 

Ad c : Het rood van een metaal is ook een gevolg van het verbrande 
aardse ( 7 ) . De gclc (ci tr inus), donkerrode (subrubeus) kleur van som-

(4) O . C cap. 26, 138-1)9. Gegcvcns over Nicolaus Peripateticus vindt men in 
P. Duhem. Le systeme du Monde, dl 3, 243. 

(5) Albertus, Opera, dl 2, 218-222, De accidentibus lapidum (dit is Tract. 2 van 
Lib. 1 van Dc Mineralibus). 

(6) O .C, 218. 

(7) O . C , 255-256. 
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mige metalen wordt veroorzaakt door zwavel, die het metaal kleurt. De 
schittercnde gele kleur is te danken aan het zeer zuivere aardse en water
achtige, de normale gele kleur aan onzuivere niet goed gemengde aarde 
tengevolge van dc warmte, want als het aardse onzuiver is, dan bewerkt 
de warmte de gele kleur, 

Albertus Magnus nam een bemiddelend standpunt in in de contro-
verse tussen Avempace en Averroes. 

Avempace had geleerd. dat de kleuren potentieel in de voorwerpen 
aanwezig waren en door de invloed van het licht tot aktualiteit gebracht 
werden. waardoor deze het medium konden beinvloeden. Averroes leerde, 
dat de kleuren aktucel in de voorv^^erpen aanwezig waren. Het licht was 
nodig om het medium doorzichtig te maken. zodat de kleur van het voor-
werp vervolgens een verandering in het medium kon tot stand brengen 
en het oog beinvloeden. Albertus leerde, dat een kleur twceerlei zijn be
zit : een esse materiale in verband met de verandering der materie door de 
vier primaire kwaliteiten waardoor in het oppervlak verschillende kleuren 
ontstaan en een esse fomiale. dat wel van het licht afkomstig is. waar
door de kleur in staat is het aktueel doorzichtige te beinvloeden (in bewe-
ging te brengen) (8). 

Van Albertus is dc theorie afkomstiq, dat de kleuren verband hou-
dcn met de vier primaire kwaliteiten : vochtig. warm, koud en droog. 

2. Thomas van Aquino (1224/25-1274) schreef een onvolledig com
mentaar op dc meteorologie van Aristoteles en geeft derhalve niets over 
de regenboog. De uitgevers van de Opera omnia namen wel een vervolg 
op. maar zoals zij zelf zeggen is dit van de hand van een ander (dc ex
positor). waarschijnlijk Petrus de Alvernia. 

De expositor meent dat in de hoofdreqenboog het rood (puniceus) 
daar ontstaat. waar dc werking van het schittercnde zeer sterk is. Dit is 
het geval waar de afstand tot de zon het geringst is. De heldere zonne-
kleur verandert in rood. Het groen (viridis) ontstaat waar de afstand tot 
de zon iets groter is en het violet (halurgus) waar dc afstand tot dc zon 
nog groter is. Dc laatste kleur is dichter bij het zvv-art dan het groen, ter
wijl het rood het dichtst bij het wit is. Blijkbaar meent de expositor, dat 
het wit door verzwakking overgaat in rood, dan in groen en tenslotte in 
violet en zwart (9). 

(8) J. Zabarella, De visu, Francofurti 1606, kcl. 617. 

(9) Thomas Aquinas, Opera omnia, Romae 1882-1948. Zie dccl 3 (van 1886) voor 
de Meteorologie, biz. XCV-CVI en XCIX voor de gcgevens. 
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Thomas is ook van betekenis, in verband met het speciesbcgrip. 
Hierover schrijft E.J. Dijksterhuis (10). 

,,Het begrip species is afkomstig uit een door Aristoteles aangegeven 
en door Thomas uitgewerkte theorie over de wijze waarop wij door zin-
tuiglijke waarneming kennis van een ding verwerven. Wanneer wij bij-
voorbeeldd een ding zien. is dit voorwerp, hoewel het zijn cigen volledig 
en zelfstandig zijn buiten ons heeft. in zekere zin ook in het gezichtsor-
gaan aanwezig. welke zijnswijze een species sensibilis genoemd wordt; 
dc materialiteit van het voorwerp is daarbij afqelegd, maar de wezenskcrn 
is behouden gebleven : wordt nu deze species sensibilis ondcrworpen aan 
het intellectus agens (dat imniers volgens dc Thomistische opvatting een 
actieve kracht van het denkvermogen is) dan ontstaat de z.g. species in-
telligibilis, waarvan de aanwczigheid de bcwuste waarneming van het 
ding buiten ons beduidt'. 

Aan het voorafgaande moet toegevoegd worden, dat Thomas bei'n-
vloed werd door Averroes. Ook Averroes bcschrijft in zijn commen
taar op De Aniina hoe de mens zintuiglijke kennis van een ding verwerft. 
Hij gebruikt echter inplaats van het begrip species het begrip imago. 

Thomas zegt enkele onbelangrijkc dingen over de kleuren in zijn com-
mentaren op de Physica. Dc caelo en De generatione et corruptione. 
Belangrijker zijn de gcgevens uit de Summa Theologiae (11). 

In de Summa behandelt Thomas twee opvattingen : 
a) De mening, dat het licht nodig is opdat dc kleuren aktueel zicht-

baar worden evenals de intellectus agens nodig is voor het ver
werven van kennis. Hij bedoelt blijkbaar de theorie van Avem
pace (12). 

b) De mening van anderen (Averroes), dat het licht nodig is, niet 
om dc kleuren aktueel zichtbaar te maken maar wel om het me
dium aktueel doorzichtig te maken. Hij verwijst naar Averroes' 
De anima, bock 2 (13). 
Zelf is Thomas van mening, dat het licht maakt, dat de kleur, die 
potentieel zichtbaar is. aktueel zichtbaar wordt (14). 

(10) E.J. DiiksLerhui.5, De mcchanisering van het wereidbeeld. Am.sterdam 1950, 164. 
Thomas Aquinas, Opera omnia, Vcnetiis 1593, dl 8, 226 v., 227 r.. 454 v. 

(11) Thomas Aquinas, Opera omnia. Romae 1882-1948. dl 2, 3 en 4. 
(12) Zie ook P. Duhem. Le systemc du mondc, dl 4, 569. 
(13) Summa Theol., Lugduni 1702. pars prima, questio 79: De potcntiis inteliectivis, 

175-176. 
( H ) O . C . pars prima questio 67, art. 3, biz. 149. 
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Evenals zijn leermccster Albertus noemt Thomas de kleur van een 
voorwerp het materiele object van het oog, terwijl het hcht het objectum 
formale is. De species, waardoor men het licht ziet is dezelfde als waar
door men de kleur ziet (15). 

3. Siger van Brabant (ca 1235-1281/84). magister tc Parijs in dc 
facultas artium, schreef ca 1275-1276 het werk Questiones in libros Aris-
totelis de anima, waarin gcgevens over kleuren voorkomen. Hij noemt 
hierin ook het commentaar van Averroes op De anima, Avempace en 
Alexander van Aphrodisias. 

Siger bcstrijdt de mening van Avempace, dat het licht de kleuren 
der voorv.'erpen van een potentieel naar een aktueel zijn brengt. De kleu
ren zijn aktucel in de voorwerpen aanwezig. Hij zegt : ,,Het licht kan de 
essentia der kleuren niet zijn" (16). De kleur wordt veroorzaakt door de 
menging van het licht met het door het ondoorzichtige voorwerp begrens-
de doorzichtige (17). De kleur is zichtbaar per se. Het licht brengt niet 
de kleur voort, maar is nodig om het medium doorzichtig te maken (18), 
hetgeen het standpunt van Averroes is. Siger ncht het licht onstoffelijk 
(19). 

Volgens Avempace is het licht de essentia der kleuren, omdat het 
licht de kleur van potentialiteit naar aktualiteit brengt (20). 

Ook het begrip species wordt door Siger genoemd. Aan Averroes 
ontleende hij het volgende beeld : Zoals dc species van een kleur zich 
verhoudt tot het oog, zo verhoudt zich de species intelligibilis tot de in
tellectus possibilis waarin deze species wordt opgenomen (21). 

De kleuren van de wolken ontstaan door dc menging van licht en 
het ondoorzichtige in een doorzichtig medium. Als in de nacht het licht 
van een ster een wolk ontmoet, die ontstaan is door de verdichting van 
een damp, dan ontstaat een kleur, die niet reeel is. 

(15) O.C, pars secunda, questio 25, biz. 56. 
(16) Siger de Brabant d'apres scs ceuvrcs incdits, uitgrgcvcn door F. van Stccnbcrghcn, 

Louvain 1931, deel 1 (Kon. Bibliotheek), 92, 95. 

(17) O.C, 93. 

(18) O.C, 94, 95. 

(19) O.C, 98. 

(20) O.C, 95. 

(21) O.C, 137, 139. 
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Hij zegt nog : Als in een oppervlak wit en zwart aanwezig zijn, 
meent men dat het wit dichter bij is, daar het meer licht bevat (22). 

Llit werk van Siger blijkt dus, dat de permanente kleuren in de 
voorwerpen aanwezig geacht worden, 

C. De Neoplatoons-Ernpirischc Richting 

1. De Franciscaan Roger Bacon (1 210/1 2I5-na 1292). lecrling van 
Grosseteste, neemt de theorie van de uit het oog komende stralen weer 
op, hoewel hij weet, dat Alhazen. Avicenna en Averroes er tegen waren. 
Bacon beroept zich daartoe op Ptolemaios, Jacobus Alkindi, Euclides en 
Augustinus (1). 

Als men door een dunnc veelkleurigc dock naar een monochroma-
tisch voorwerp kijkt, dan ziet men als de mazen groot zijn slechts de 
kleur van het voorwerp, bij kleine mazen ontstaat echter een mengkleur 
(2). 

De kleuren op de hals van een duif zijn reeel. Men ziet ze in 't 
algemeen niet omdat de gekleurde veren niet dicht bij elkaar staan. Van 
de inval van het licht hangt af welke kleuren in het bijzonder getoond 
en welke andere meer verduisterd worden. Ook bij de regenboog speelt 
de inval van het licht onder bepaaldc hoeken een rol (3). 

Aan de zwakheid van het oog .schrijft Bacon de kleuren in dauw
druppels op het gras en de kleuren van een krans rond een kaars toe. 
Deze kleuren zijn schijnbaar. 

Als men op een heldere zonicrmorgen met het hoofd omlaag door het 
veld loopt en met halfgesloten ogen naar de dauwdruppels kijkt, dan ziet 
men alle rcgenboogkleui'en. Hetzelfde is het geval als men met vochtige 
slaperige ogen door een raam. waardoor het licht binnentrcedt. naar bui
ten kijkt, vooral als men zwak van gezicht of bijziend is. 

De kleuren van een prisma zijn echter reeel (4). Bacon onderscheidt 
vijf hoofdkleuren : wit (albedo), geel (glaucitas). rood (rubedo). groen 

(22) O .C, H M 4 2 . Questions sur les hvrcs 1. II, IV du Traite des Meteores (1274-
1275). 

(1) Roger Bacon, Opus Mains, edited by J. H. Bridges. 3 volumes. London 1900. 
Geschrcven in 1266. Decl 2. 49-52. 

(2) O . C . dl 2. 105. 

(3) O . C . dl 2. 142. 

(4) O . C , dl 2, 191. 
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(viriditas) en zwart (nigredo). Het rood is evenver van wit als van zwart 
verwijderd. Als men geel (glaucus) verdeelt in blauw (cacrulcus) en rood 
(puniceus) en evenzo groen (viridis) in twee kleuren (ongenoemd), dan 
heeft men de zeven kleuren \'an Aristoteles (hij bedoelt blijkbaar Gros
seteste). 

De genoemde vijf kleuren zijn aanwezig in dc regenboog, daar men 
het blauw (color lazuli, color caelestcm) mag vereenzelvigen met zwart, 
daar zwart met een beetje aangename helderheid blauw is (5). 

Als men een hexagonaal kristal voor het oog houdt, dan ziet men 
de regenboogkleuren (6). Deze kleuren schrijft Bacon toe aan de men
ging van wit en zwart (7). 

De mening van Albertus Magnus, dat de apparente kleuren van de 
regenboog te danken zijn aan verschillen in dichtheid van de wolk, wordt 
door Bacon terccht verworpen, omdat in kristallen en dauwdruppels geen 
dichtheidsverschillen bestaan. terwijl men wel kleuren ziet (8). 

Bacon verwerpt ook de verklaring van de regenboogkleuren met 
behulp van de breking. Volgens hem moet men letten op dc terugkaat
sing, want dan begrijpt men. dat de boog zich met de waarnemer vcr-
plaatst, terwijl men bij breking en een beeldvorming op een vaste wolk dit 
niet kan begrijpcn (9). 

Hoewel deze critiek juist is, Kvam Bacon niet op de gedachte, dat een 
combinatie van breking, terugkaatsing en breking ook een oplossing 
kon zijn. Het voorafgaande leert. dat de gcgevens van Bacon een schamel 
geheel vormcn, 

2. De scholasticus Witelo. gcboren in Silezie ca 1220, studeerde te 
Parijs en te Padua natuurwetcnschappen, wiskunde en filosofie. Op ver-
zoek van Willem van Moerbeke (ca 1215-1286). aartsbisschop van Co-
rinthe, de beroemde vertaler van Neoplatonischc en Aristotelischc werken 
schreef hij tussen 1270 en 1277 zijn ..Perspectiva", een werk over optica. 

De Perspectiva is zeer afhankelijk van Alhazen's ..Opticae Thesau
rus", want een vluchtige blik in de uitgave van 1572 (verzorgd door 
Risner) toont reeds aan, dat een groot aantal hoofdstukken bijna woorde-

(5) O.C, dl 2, 197. 

(6) O.C, dl 2, 198. 

(7) O.C. dl 2. 197. 

(8) O.C. dl 2. 193. 

(9) O.C. dl 2, 142 en 188, 
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hjk hetzclfde is. Toch stelde Witelo menige stelling zelfstandig op, 
vooral de stellingen, die betrekking hebben op dc kleuren (10). 

Men ziet de kleur rood (puniceus) als het schittercnde (het licht is 
schitterend) gemengd wordt met zwart, of als men het schittercnde waar-
ncemt via een zwart (niger) medium. 

Witelo noemt de volgende gevallen, waarin men een rode kleur 
waarneemt: 

1. Als men in een spiegel naar een blinkend iets kijkt. Het schitte
rcnde wordt gemengd met het zwart van dc spiegel en 20 ont
staat een rode kleur. 

2. Als men naar een wit schitterend voorwerp met vochtige ogen 
kijkt, dan ziet men rood, omdat het schittercnde gemengd wordt 
met de vlocistoffen en lagen in het oog. Witelo noemt in dit ver
band het bekijken van een voorwerp door een gekleurde ruit, 
waarbij uit de kleur van het voorwerp en die van de ruit een 
mengkleur ontstaat, die het oog waarneemt. 

3. Als groen hout brandt, dan geeft het witte en schittercnde vuur 
met de zwarte rook een rode kleur. De zon is ook rood als men 
hem waarneemt door een zwarte rook (11). 
De sub 1 en 3 genoemde feiten worden al door Aristoteles vcrmeld 
evenals het volgende : Witelo behandelt evenals Aristoteles het 
vcrschijnsel, dat men een gekleurd voorwerp op grote afstand 
zwart ziet. Naarmate een voorwerp verder wcg is, ziet men de 
oneffenheden ervan minder goed. Daarom zullen de voorwerpen 
zwarter lijkcn als men via een spiegel naar ze kijkt. Voorbceldcn 
zijn de zuarte kleur van de wolken in het water, hetgeen komt 
doordat de stralen een langere weg mocsten afleggen om het oog te 
berciken. Een wolk, die in de buurt van de zon is, is altijd wit, 
maar in het water ziet men een middenklcur bijvoorbeeld rood 
(puniceus), purper (purpureus), groen (viridis) en blauw (lazu-
lius). Ook hierbij moet men letten op dc verzwakking der stra
len wegens de langere weg door dc terugkaatsing (12). 

(10) Dc Perspectiva werd gedrukt te Ncurenberg in 1535 en 1551, te Bazel in 1572. 
Dit werk had een zeker aanzien, want Willem van Ockham, dc « stichter » van 
de Nominalistenschool, beroept er zich op (Quodl. IV, Questio 20). Nicolaas van 
Oresme en de Italiaanse wiskundige Luca Pacioli vcrmelden Witelo ook vaak. 
De uitgave van 1572 bevindt zich te Leiden. Zie ook CI. Baeumker, Witelo, ein 
Philosoph und Naturforschcr des XIII. Jahrhunderts, Munster 1908, 

(11) O.C. van 1572, 188, 460. 
(12) O . C , 189. 
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Witelo wijkt dus in zoverre van Aristoteles af, dat hij met naar het 
oog gaandc stralen werkt. hetgeen ontleend is aan Alhazen en andere 
Arabieren, terwijl Aristoteles met uit het oog komende stralen wcrkte. 

Witelo verklaart de dric kleuren van de regenboog op dc volgende 
wijze : De zwarte wolk wordt bestraald door dc zon. Het licht hiervan 
mcngt zich met de zwartheid van dc wolk. vandaar dat er rood (puni
ceus) zal ontstaan waar de wolk het dichtst bij de zon is, zodat de wc-
gcn, die de stralen moeten doorlopen om het oog te bereiken, het kortst 
zijn. 

Witelo denkt hierbij aan een terugkaatsing door de verschillende 
oppervlakken van de wolk, maar ook aan een binnendringen van de 
stralen in de wolk en een daaropvolgende terugkaatsing tegen dieper 
in de wolk aanwezige oppervlakken. Vooral de laatste zijn meer ver-
zwakt. Dc kleuren ontstaan dus door de verschillende dieptc van binnen
dringen in dc wolk. 

De volledige oorzaak van alle kleuren is de menging van de schitte
ring van het licht met dc schaduwen (umbra). Achtcr de druppels zijn 
immers schaduwen, waarin zich meer naar achtcren gclegen druppels 
bevinden. De stralen. die teruggekaatst worden door dc laatste druppels 
worden derhalve gemengd met de zwartheid van de schaduwen achtcr dc 
eerder genoemde druppels. Naarmate meer of minder met de zwartheid der 
schaduwen gemengd wordt ontstaan verschillende kleuren. 

De volgcnc feiten bcwijzen volgens Witelo de juistheid van het voor
afgaande : 

1. De grocne kleur van de zee is een gevolg van de grote hoeveel
heid schaduwen achtcr de heldere waterdeeltjes. 

2. Als zich voor het oog dc oogharen bevinden, ziet men kleuren, 
die liĵ kcn op die van de regenboog. In dit geval zijn achter dc 
harcn schaduwen aanwezig. 

3. Dc kleuren op de hals van een eend en een pauw ontstaan ook 
wegens dc schaduwen achtcr de veren. 

Naarmate het licht meer met schaduw gemengd wordt, wijkt de 
ontstane kleur meer van het wit af. Rood is het minst van wit afwijkend, 
groen meer (viridis, prassinus). purper en blauw (alargus, lazulius) het 
meest. Dit blijkt nog hieruit, dat men deze kleuren na elkaar ziet, als men 
naar een blinkend voorwerp kijkt en vervolgens dc ogen sluit. Witelo 
noemt rood (puniceus) — groen (prassinus) — purper (purpureus) — 
zwart (niger). 
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De gele (xanthus) kleur van de regenboog is een mengkleur van 
rood (rubeus) en groen. 

Witelo behandelt nog regenboogwaarnemingen, waarbij de boog 
een ander kleurenbeeld toont, noemt nog de kunstmatige regenboog 
met behulp van een mondvol water en dc kleuren van weefsels (13). 

De kleuren, die de zon veroorzaakt als het licht op hexagonale kris
tallen valt, zijn volgens Witelo een gevolg van de menging van dc zwart
heid van de kleur van het kristal met het licht dat in het kristal dringt 
en hierbij speelt ook de bijmenging van de schaduwen van de delen van 
het kristal een rol, die bcpaald worden door de grootte van de hoeken 
van deze delen (14). 

Ook bij de verklaring van de regenboog werkt Witelo dus met naar 
het oog gaandc stralen. Hij wijst op een binnendringen der stralen in de 
wolk en verklaart de stralen met een menging van licht en schaduw. 

Evenals Roger Bacon kcnt Witelo de kleuren achter belichte hexa
gonale kristallen. 

3. Volgens Dietrisch Freiberg (ca 1250-1310) zijn er vier regen
boogkleuren rood (rubeus), geel (citrinus), groen (viridis) en blauw 
(lazulius) (1), 

Hoewel sommigen (Aristoteles en Witelo) zeggen, dat er drie re
genboogkleuren zijn en dat het geel ontstaat door de nadering van rood 
en groen, is dit toch onjuist, want het geel is zelfs beter zichtbaar 
dan het blauw. Ook in waterdruppels op een spinneweb. in de water
druppels van een molenrad, bij zeshoekige kristallen (ook op de muur 
achtcr het kristal) ziet men het geel duidelijk naast de andere kleuren, 
terwijl de kleurcnvolgorde dezelfde is als bij de regenboog. Men krijgt 
de indruk van geel wegens ccn verduistering van het zwakke licht (2). 

Dc intermediaire kleuren kunnen niet verklaard worden door de 
menging van wit (albus) en zwart (niger) te beschouwen, want de ver-

(13) O.C, 460-462. 

(14) O.C. 473. 
(1) E. Krebs, Meister Dietrich, in Beitragc zur Gcschichtc der Philosophic des Mittol-

altcrs, Bd 5, Heft 5-6. Miinster 1906 (Koninkl. Bibliotheek). Op dc biz. 23*-25* 
• het opstcl De coloribus. 

Theodoricus Teutonicus de Vriberg. Dc iride et radialibus impressionibus, (uitgave 
J. Wiirschmidt) in Beitragc zur Geschichte der Philo.sophie des Mittelalters, Bd. 
12, Miinster i.W. 1914 (Koninkl. Bibliotheek 's Gravcnhage). 

(2) Dc iride. Pars 2, Cap. 1. 
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zwakking (remissio) of de versterking van wit en zwart verandert de spe
cies niet. Er moeten daarom andere beginselen gezocht worden, waarvan 
er minstens vier moeten zijn (3). Deze principes zijn: veel of weinig 
licht (multa vel pauca luminositas) en veel of weinig doorzichtigheid 
(multa vel pauca diaphanitas) (4), Dit zal ontleend zijn aan Averroes. 

Dc eerste twee beginselen noemt Dietrich de formelc beginselen. 
Inplaats van veel en v -̂cinig licht spreekt hij ook wel van grotcre en 
kleinerc helderheid (maior et minor claritas). Zij zijn tc vergelijken met 
de beginselen warm en koud. 

De andere twee beginselen zijn de meer materiele, terwijl Dietrich 
deze twee ook wel magis resp. minus terminatum noemt, te vergelijken 
met droog en vochtig. 

Het blijkt dus, dat Dietrich met vier beginselen werkt, omdat er vier 
Aristotelischc primaire kwaliteiten warm, koud, droog en vochtig zijn. 
Tevens bewijst het voorafgaande de grote invloed van Averroes, die hij 
dan ook noemt, Averroes lette immers ook op veel en weinig helderheid 
en veel en weinig doorzichtigheid. 

De regenboogkleuren ontstaan altijd in doorzichtige lichamen of 
in een lichtbron van grotcre of kleinere helderheid. De zon noemt hij 
een doorzichtig lichaam van veel helderheid, de ruimtc om dc zon is een 
doorzichtig lichaam van minder helderheid. De kleine waterdruppels 
zijn minus terminatum. Met het laatste bedoelt hij blijkbaar, dat de af-
metingen van de druppels klein zijn (5). 

Evenals door de combinaties van dc vier primaire kwaliteiten dc vier 
elementen ontstaan, kan men de kleuren vaak krijgen door combina
ties van de vier beginselen. 

Zo ontstaat het rood (rubeus) uit het heldere doorzichtige en het 
begrensde, dus uit het heldere beperkt doorzichtige (perspicuum clarum in 
natura terminati), te vergelijken met het ontstaan van het clement vuur 
uit warm en droog. 

Het geel (citrinus) ontstaat uit het heldere doorzichtige en het on-
begrensde, dus uit het heldere onbegrensdc doorzichtige (perspicuum cla
rum in natura interminati), te vergelijken met het ontstaan van het cle
ment lucht uit warm en vochtig. 

Het groen (viridis) ontstaat uit het weinig heldere onbegrensd 
doorzichtige (natura perspicui obscuri in interminato), te vergelijken met 
het ontstaan van water uit koud en vochtig. 

(3) De iride, Pars 2, Cap. 3. 
(4) De iride. Pars 2, Cap. 4. 
(5) De iride. Pars 2, Cap. 5. ! 
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Het blauw (lazulius) ontstaat uit het weinig heldere begrensd door
zichtige (natura perspicui in natura terminato). te vergelijken met het 
ontstaan van dc aarde uit koud en droog. 

Omdat het drogc meer weerstand biedt aan de opnamc van het 
koude dan het vochtige (?) zal het blauw van de regenboog minder hel
der zijn dan het groen (6) . 

Het blijkt dus, dat Dietrich in tcgenstelling tot Albertus Magnus 
slechts vcrgelijkingen maakt met dc vier elementen aarde, water, lucht en 
vuur. Albert Magnus nam echter in de regenboogmaterie een verdcling 

aan die van beneden naar boven dezelfde is als in 
de aarde-, water-, lucht- en vuursfcren rond dc 
aarde. 

Het blijkt in het geheel niet. dat Dietrich in het 
gebied van de regenboog aan een aanwezig zijn 
denkt van elementen van Aristoteles. 

Op volgende wijze wordt duidelijk gemaakt, 
hoc de kleuren ontstaan als een lichtstraal fg ccn 
kristal abed treft en na twcemaal gebroken 
te zijn volgens hk het oog of ccn voor
werp treft. Men krijgt bij p rood en geel 
en bij q het groen en het blauw, omdat het kristal 
links van gh meer begrensd is, terwijl het kristal 
rechts van gh meer deel heeft aan het onbegrens
dc (7). Het is vreemd, dat Dietrich het geel in 
verband brengt met dc bcgrensdhcid van het kris
tal, terwijl uit het voorafgaande blijkt, dat bij het 
geel het onbegrensdc behoort. Evenzo behoort bij 
het blauw het begrensde, terwijl hij hiervoor het 
blauw met het onbegrensdc laat corrcsponderen. 
Als men de linkerzijde van dc straal gh be
schouwt, kan men zeggen, dat links hiervan het 
begrensde en rechts ervan het onbegrensdc is. Men 
kan dan dc verklaring van dc kleuren rood en geel 
begrijpen, maar dan blijft dc mocilijkheid, dat de 
rcchterzijde van gh links het begrensde en rechts 
het onbegrensdc heeft. In dit geval zou het blauw 
links van het grocn moeten zijn. 

Als de stralen een bolvormig doorzichtig li-

Fig. 2. 
Uit De iride, biz. 93 

(6) De iride. Pars 2, Cap. 11. biz. 82-83. 
(7) De iride. Pars 2, Cap. 16, biz. 93. 

46 



chaam treffen, treedt een breking op, die gevolgd wordt door een terug
kaatsing tegen de achterzijde en een tweede breking aan de voorzijde. In 
dit geval bekijkt Dietrich de afstand der stralen in de bol tot het middel-
punt en verklaart de kleuren door te letten op het begrensde en onbe
grensdc aan weerskanten van een straal (8), De hoofdrcgenboog laat 
Dietrich ontstaan uit twee brekingen en ccn terugkaatsing tegen dc ach
terzijde van een waterdruppel en verwerpt het ontstaan van dc kleuren 
aan de voorkant van de druppel. 

Dietrich bcstrijdt de verklaring van de kleuren van dc regenboog 
met behulp van een wolk bestaande uit concentrische halve bollen. Bij 
deze vcrklaring bezit het oppervlak van de buitenste schil de eigenschap
pen van het vuur. Het oppervlak van de volgende schil die van dc lucht, 
het oppervlak van de daaropvolgende de eigenschappen van het water 
en het oppervlak van dc binnenste bol die van de aarde. Stralen uit dc 
puntvormige zon. die tegen deze oppervlakken terugkaatscn krijgen de 
kleuren rood (vuur is rood), geel (citrinus), grocn (viridis), blauw (la
zulius). Na de terugkaatsing treffen de stralen. voordat ze elkaar snijden, 
een andere zwarte wolk. Hierop ontstaat dan een spectrum. Dietrich 
wijst dit af omdat dc aangenomen toestand in dc wolk niet aanwezig is 
en omdat de plaats van de regenboog met de waarnemer meebcweegt. 
Bovendien heeft men geen twee wolken nodig. zoals de kunstmatige 
regenboog leert (9). 

4. Dietrich's lichttheorie 

Dc rol van de lichtbron is volgens Dietrich ccn zeer bescheidcne, aan-
gczien dc aanwczigheid van de lichtbron slechts de voorwaarde is, waar
door het gcnerans zijn werking kan uitocfencn. De aanwczigheid van de 
lichtbron is de causa accidentalis (10). 

Om duidelijk te maken, wat Dietrich met het begrip gcnerans be
doelt moet opgcmcrkt worden, dat hij een lichtbron beschouwt als een 
opeenhoping van delen van het doorzichtige, dat zelf helder is. Bchalvc 
een doorzichtig, dat nu eens helder en dan weer donker is, dc lucht, is 
cr dus ook ccn doorzichtig, dat van nature helder is. Als de delen van 
het laatste opeengedrongen zijn heeft men een lichtbron, waarvandaan 
het licht zich in alle richtingen uitbrcidt, Toch is de lichtbron niet de oor-

(8) De iride, Pars 2, Cap. 18-21. 
(9) De iride. Pars 2, Cap. 28-30, Cap. 2 en 24. 

(10) Krebs, o.c, 31-32. 
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zaak ervan, dat de omgeving (de doorzichtige lucht) helder wordt. De 
oorzaak. die het laatste bewerkt is in het doorzichtige zelf aanwezig en 
heet het gcnerans. Dit zorgt ervoor, dat het doorzichtige een potentia ac
cidentalis bezit (11). De lichtbron maakt slechts. dat het gcnerans zijn 
werking kan uitoefenen. De kleur wordt dan uit de accidentele mogclijk-
heid tot aktualiteit gebracht. Een gekleurd lichaam is niet allccn aan het 
oppervlak doorzictig, maar ook in dc diepte (12). Zonder lichtbron zijn er 
nu geen kleuren (13) omdat het generans er niet voor kan zorgen, dat het 
doorzichtige met het licht gemengd wordt. Is er wel een lichtbron, dan 
gebeurt dit wel (14). 

Een voorwerp met veel helderheid (luminositas) en veel doorzich
tigheid is wit, bij weinig van beide is het zwart. Dc kleuren wit en zwart 
zijn de extreme kleuren met ertussen vier enkclvoudige. In rood en geel 
overheerst het wit, in grocn en blauw het zwart. Alle andere zijn uit deze 
samengcsteld (15). 

De kleuren. die ontstaan bij de breking en terugkaatsing der stralen 
(colores iridiales scu radialcs) zijn een gevolg van de verzwakking bij dc 
richtingsverandering (16). 

Het voorafgaand bewijst, dat Dietrich voorbouwt op Aristoteles, 
die ook het licht slechts nodig acht om het medium tussen het voorwerp 
en het oog doorzichtig te maken. Dan pas kunnen de kleuren der voor
werpen het aktueel doorzichtige beinvloeden. Verder leerde Avempace, 
dat door het licht de kleuren van potentia naar aktus ovcrgaan, waaraan 
Dietrich in zekeren zin ook denkt. 

D. Willem van Ockham 

Willem van Ockham (ca 1285-1349/1350), de ,.stichter" van de 
Nominalistenschool blijkt ook een aanhanger te zijn van de speciesthcorie 
der scholastiek. Hij behandelt de kleuren in zijn commentaar op de Sen-

(11) Kreb.s, o.c, 29-30. 

(12) Kreb.s, 34 en 23*. 

(13) Krcks. 35. 

(14) Krebs, 23*. 

(15) Krebs, 37, 24*. 

(16) Krebs, 37. 
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tentien (1) met vele verwijzingen naar het commentaar van Averroes op 
De Anima van Aristoteles. 

Het zintuiglijk waarneembarc deck zijn species aan het medium mede 
en deze species verschilt realiter \'an het zintuiglijk waarneembarc. De 
kleur doet dit ook, want de kleur drukt aan het aktucel doorzichtige 
zijn species in. Ockham noemt als bcwijzen van de juistheid van het 
voorafgaande: 1. De ratio. 2. De expericntia. 3. De auctoritas. Op de 
auctoritas gaat hij echter niet apart in. 

Ratio : 

1. Dat men in het medium species moet aannemen, volgt 
uit het feit, dat actio in distans niet bestaat. Het zintuiglijk 
waarneembare moet dus via het medium het zintuig beinvloeden. 
Dat het zintuiglijk waarneembare het zintuig beinvloedt toont 
Ockham aan, met een veruijzing naar Aristoteles en Augustinus 
en dat actio in distans niet bestaat. heeft Averroes gezegd (dit 
is dus auctoritas). 

2. De kleur bestaat in een zichtbaar voorwerp zuiver materialiter, 
in het oog echter immatcrialiter en spiritualiter. 

3. Het zuiver materiele werkt niet ineens op het onstoffelijke, dus het 
zintuiglijke waarneembare stoffelijke voorwerp beinvloedt niet in
eens het zintuig. 

4. De commentator (Averroes) zegt ook, dat dc kleur twceerlei 
zijn heeft : het zijn in een gekleurd lichaam en het zijn in het 
doorzichtige (de species). 

Expericntia : Ockham behandelt drie ervaringsfeiten om de juist
heid van de speciesthcorie aan te tonen : 

1. Als ccn zonncstraal door een rode (rubeus) ruit gaat, ziet men 
op dc muur de species van de rode kleur. De roodheid is ech
ter niet zo intens als in het glas. Hij wijst er nog op. dat bij ge
bruik van een witte ruit en een zwarte muur, op de laatste geen 
witte species ontstaat. omdat in dit geval op de muur tegenge-
stelde vormen aanwezig zijn. 

2. Als ccn spiegel of water iets zichtbaars wcergeeft, dan vangt het 
iets van het zichtbare op en wel de species. 

3. Een nienstruerende vrouw beinvloedt een spiegel, dus veroorzaakt 

(1) Willem van Ockham. Commentaar op dc Sententien, Lugdiuiuin 1495-H96, 
Liber 2. Questio 18 (Koninkl. Bibl.), het begin. 
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iets in dc spiegel. Zelfs als de vrouw niet meer voor dc spiegel 
staat, dan is dc spiegel nog anders (ontleend aan Aristoteles. De 
insomniis II, 459b-460a). 

Dc beschouwingen van Willem van Ockham tonen aan, dat de spe
ciesthcorie van Aristoteles, Averroes, Thomas van Aquino ook door hem 
aanvaard werd. Dc kleuren der voorwerpen zijn dus in deze aanwezig. 

E. Pierre d'Ailly 

Volgens dc kardinaal Pierre d'Ailly (1350-1420) die tussen 1372-
1395 over de mctcrologie (2) schreef, is de regenboog driekleurig. De 
buitenste (!) boog is purper, de binnenste (!) is rood en ertussen is dc 
kleur grocn. Omdat de buitenste boog hoger is, is deze kouder en daar
om strceft zij meer naar het donker, dus ontstaat purper. De binnenste 
is lager en dus warmer, dc kleur nadert daarom tot wit en is rood. De 
middelste boog heeft ccn intermediaire warmtcgraad. 

De boog onstaat door terugkaatsing. Wanneer ccn wolk tot regen 
wordt, is het laagste deel door de verwarming uitgezet en dus meer ver-
dund dan het bovenste. Daarom heeft men beneden rood en boven pur
per, 

SUMMARY 

Three movements were important for the colourtheory in Western-Europe in the 
period 1200-1500. The Augustinism [Robert Grosseteste, bishop of Lincoln (1170-1253) 
and John Peckham (ca 1215-1292)]. Gro-sseteste was influenced by Averroes. 

The Aristotelians Albertus Magnus (1206-1280), Thomas Aquinas (1224-12/2), 
and Siger van Brabant (ca 1235-1281/84), Albertus tried to explain the colours of 
metals. 

To the third group belong Roger Bacon (ca 1212-ca 1292). Witelo (ca 1215-1286) 
Dietrich von Freiberg (ca 1250-ca 1310). They were neoplatonists and empirists. 

At last attention is paid to William of Ockham, the founder of the school of the 
nominalists (ca 1285-ca 1349) and to Pierre d'Ailly (1350-1420). Ockham accepted 
the species theory of the Aristotelians. 

The Augustinism is important on account of the metaphy.sic.s of light, taught 
by its supporter.s. 

van Neckstraat 102, 
's Gravenhage I. 

(2) Carl B. Boyer, The rainbow. New York, London 1959. 139-141. 
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