
GESCHIEDENIS V A N DE KLEURENTHEORIE 
IN DE Z E S T I E N D E E E U W . 

/ . Mac Lean. 

A. Leonardo da Vinci 

Leonardo da Vinci (H52-1519)geeft vrijwel geen theoretische beschou-
wingen (1). W a t ihij over de kleuren zegt heeft bijna alleen betrekking op 
het maken van schilderijen etc. Hij vraagt zich af hoeveel graden van don-
kerheid twee ons zwart met een ons wit zal geven als men weet, dat een 
ons zwart gcmengd met een ons wit een graad van donkerheid geeft (2) . 

Hij zegt, dat de kleuren in het midden van de regenboog zich mengen 
(3). 

Bladeren, die geel geworden zijn, zullen bij blauwe (azur) lucht toch 
groen hjken, daar azuur en geel gemengd groen geven (4). 

Kleuren in de verte in schaduwen ziet men niet, omdat een voorwerp, 
dat niet door licht getroffen wordt niet in staat is door de meer licht be-
vattende lucht, zijn «vorm» naar het oog te zenden, daar het zwakkere 
licht door het grotere wordt overwonnen (5). 

Als men naar een donkere plaats kijkt en tussen deze en het oog is de 
rook van hout, dan lijkt de rook evenals de lucht blauwachtig. Kijkt men 
naar de horizon, dan is de lucht tengevolge van de dikte van de lucht niet 
blauwachtig. Hoe hoger men kijkt boven de horizon, hoe donkerder de 
lucht, omdat de dikte van de luchtlaag tussen het oog en de duisternis dan 
kleiner is. Hoe droger het hout, hoe blauwer de rook (6) . 

Onder de kleuren, die niet blauwachtig zijn, zal die kleur op verre af-
stand meer aan blauw deel hebben, die meer naburig is aan zwart en om-

(1) V. Ronchi, L'optique de L. de Vinci (L. de Vinci et I'experience scientifique au 
seizieme si^cle), zegt op biz. 119, dat Leonardo geen enkele theoretische conclusie 
geeft over de kleuren, die bij de breking ontstaan. 

(2) Man. A 8 V. Ik raadpleegde de uitgave van Ch. Ravaisson-Mollien, Les manus* 
crits de L. de Vinci, Paris 1881-1891. 

(3) E l v . 
(4) G 28 r. 
(5) 2038 (Ash. 2) 10 r. 
(6) F 18 r. Zie ook noot 1. 
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gekeerd zal deze op verre afstand meer zijn kleur behouden, die meer van 
het zwart verschilt. Dus het veldgroen verandert meer in azuur dan geel 
en wit en omgekeerd zullcn geel en wit minder veranderen dan groen en 
het rood het minst (7). 

De genoemde opmerkingen hebben dus vooral betrekking op het aan-
brengen van kleuren op een schilderij (8). Het is mogelijk, dat de laat-
ste notitie een verwijzing bevat naar de gedachte, dat door de verzwakking 
van licht achtereenvolgens rood, geel, groen en zwart ontstaan. Dit is 
vrijwel de volgorde der kleuren in de regenboog. 

B. Gregorius Reisch. 

Het werk «Margarita philosophica» van Gregorius Reisch (tI525) ver-
scheen in 1503 te Freiburg en beleefde gedurende anderhalve eeuw vele 
drukken (9). Het bevat een overzicht van de zeven artes. Een leerling stelt 
vragen, die door de magister worden beantwoord. Op de vraag naar het 
ontstaan van de kleuren van de regenboog is het antwoord : De kleuren 
zijn een gevolg van de toestand in de wolk. Waar deze zeer dicht is, is de 
terugkaatsing zeer sterk, dan ziet men rood (puniceus), want wit waarge-
nomen via zwart geeft rood (rubeus, puniceus). Waar de wolk dun is, is 
de terugkaatsing zwak en ontstaat groen. Waar de wolk zeer dun is, is de 
terugkaatsing zeer zwak en ziet men violet (alurgus). De kleur geel (glau-
cus) is een gevolg van het naast elkaar aanwezig zijn van groen en rood 
(10). 

Het voorafgaande toont de invloed van Aristoteles, die ook over krach
tige en minder krachtige terugkaatsing der stralen spreekt. Bovendien 
wordt de kracht der teruggekaatste stralen in verband gebracht met de 
verdunning in de wolk. 

Over het ontstaan van de extreme en de intermediaire kleuren lezen we 
de meningen van verschillende geleerden : 

Aristoteles zei, dat de kleur een kwaliteit in het oppervlak van het on-

(7) L 75 V. 
(8) Kleurenrecepten van de 13e, He en 15e eeuw werden beschreven door Daniel V. 

Thompson JR in het tijdschrift Isis, 22 (1935), 456-468 en 24 (1936), 382-396: 
Medieval Color-Making. 
Deze opstellen zijn van belong voor de geschiedcnis der chcmie en voor de kunst-
geschiedenis. Theoretische beschouwingen ontbreken. 

(9) Ik gebruikte de uitgave Bazel 1523 (Un. Bibl. Utrecht). G. Hellmann. Neudrucke, 
de 15. 266 etc. geeft enkele citaten (Berlin 1904). 

(10) Reisch, o.c. Cap. 27 Liber 9, 725. 
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doorzichtige lichaam is. Zij is ook aanwezig binnen het lichaam, want de 
gele kleur van goud bestaat ook in de diepte Als het licht een oppervlak 
verlicht, wordt de potentieel aanwezige kleur aktueel zichtbaar (11). De 
kleuren worden echter niet door het licht voortgebracht wat betreft hun 
stoffelijk en reeel zijn in de voorwerpen. 

Het laatste zinspeelt op het meningsverschil, dat tussen Averapace en 
Averroes bestond en waarin Albertus Magnus een bemiddelend stand-
punt innam. 

De wijsgeren zijn het niet eens over de oorzaken der kleuren : 
1. Sommigen menen, dat het licht de hypostase der kleuren en van al het 
zichtbare is en dat de kleur niets anders dan de verschillende mate van 
het binnendringen (terminatio) van het licht in het doorzichtige en on-
doorzichtige is. Genoemd worden de regenboog, de halo, de kleuren op de 
hals van een duif en die op de staart van een pauw. 
2. Anderen denken aan de verschillen in de menging van het ondoor-
zichtige met het doorzichtige. Ook moet er licht zijn, want bij een zons-
verduistering verliezen alle kleuren hun bekoorlijkheid. 
3. Er zijn er, die ontkennen, dat de kleuren van de regenboog en de halo 
reeel zijn en dat door de menging van lichamen kleuren ontstaan. Zij ver-
zekercn, dat de kleuren in de lichamen ontstaan door de werking van de 
primaire kwaliteiten (er wordt dus gezinspeeld op Albertus Magnus). Het 
is immers zo, dat door de werking van het warme zwartheid ontstaat (dc 
overgang van vochtig hout in zwarte koolstof bij verwarming). De wer
king van het warme op het droge geeft witheid (de overgang van koolstof 
in witte as bij verwarming). 

De koude is de moeder van de witheid, zoals de warmte de moeder van 
de zwartheid is. Voorbeelden zijn : sneeuw, kristal, beryl, wit marmer. 

In ondoorzichtige stoffen heeft men een grote dichtheid. 
Grote dichtheid komt overeen met witheid. Zwartheid komt overecn met 

kleine dichtheid (raritas). 
Voor het ontstaan van de kleuren is de actio van de primaire kwalitei

ten en de verschillende terminatio van het licht waarschijnlijk nodig. 
In geen geval ontstaan de intermediaire kleuren door de menging van 

de extreme, daar deze kwaliteiten even enkelvoudig zijn als de extreme. 
Men zegt echter dat zij deelhebben aan de aard van de exremen, omdat 
zij door het verschillend meerwerken (concursus) van de extreme oorza
ken voortgebracht worden. Bij de voortbrenging van het rood (rubeus) 
werken de oorzaken van de extremen gclijk mee : vandaar dat deze kleur 
terecht zijn plaats in het midden heeft (conform A. Maier). 

(11) O. c . Cap. 8. Liber 10, 782-783. 
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Er zijn zeven kleuren : albus, flavus, croceus, rubeus, purpureas, vlridis 
en niger. 

Aan het werk van Reisch werden opstellen toegevoegd (voor 1582), 
waarvan een, geschreven door de franse humanist Charles Bouille (Ca-
rolus Bouillus Samarobrini), de speciestheorie der Scholastiek behandelt 
(12). Hij zegt nog, dat de ware (permanente) kleuren ontstaan door de 
aard der dingen, terwijl de apparente kleuren een gevolg zijn van de te
rugkaatsing van het licht. De laatste ziet men in doorzichtige en ondoor
zichtige lichamen, de eerste zijn alleen in de ondoorzichtige aanwezig (13). 

Er zijn twee extreme en oneindig vele intermedaire kleuren (14). Wi t 
heid komt overeen met licht, met actus en is de perfectio van zwartheid, 
terwijl zwartheid de privatio van witheid is, schaduw is de imperfcctio 
van witheid. 
Als het schitterende via het zwarte wordt waargenomen ontstaat rood (pu
niceus). Als een straal na terugkaatsing deze kleur heeft, dan zal hij nog 
zwakker gemaakt groen geven en bij nog meer verzwakking purper (pur-
pureus) en deze kleuren zijn de kleuren van de regenboog (15). 

C. Alessandro Piccolomini. 

Alessandro Piccolomini, kardinaal te Siena (1508-1578), deelt in een 
verhandeling over de regenboog mede, dat hij allerlei beweringen van 
Aristoteles, Alexander van Aphrodisias en Olympiodorus over de regen
boog verklaart (16). Ze bevindt zich achter het commentaar van Alexan
der van Aphrodisias op de Meteorologie van Aristoteles (Venetiis 1561, 
leui tg . 1540). 

Piccolomini schreef zijn boekje in 1539. Hij noemt ook Gaetanus, Thi-
mon, Euclides, Regiomontanus, Suessanus, Archimedes (de laatste drie als 
schrijvers over planimetrie), Seneca, Albertus Magnus, Vitellio en Luca 
Pacioli. 

Volgens Piccolomini volgde Aristoteles dc mening van zijn tijd en werk-
te daarom met uit het oog komende stralen. Omdat hij niet van Aristoteles 
wil afwijken neemt hij de oogstralen ook aan. Het werkje is een getrouwc 

(12) O. c, 1379, 1384-1385. F. Sassen noemt hem op biz. 66 van zijn Gesch. der N. 
Wijsbegeerte tot Kant van 1933. 

(13) Reisch, o.c, 1393. 
(14) O . c . 1394. 
(15) O. c, 1395 
(16) Alessandro Piccolomini, De iride brevis tractatus, Venetiis 1561 (Un. Bibl. Lei

den). De eerste uitgave is van 1540. 
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weergave van de gedachten van Aristoteles over de regenboog. Het enige 
nieuwe is misschien, dat hij de kleur puniceus (croceus) verklaart door 
crop te wijzen, dat de oogstralen op de plaats waar deze kleur ontstaat 
minder in de druppels dringen, om welke reden er slechts een kleine per-
mixtio met het zwart (niger) van de wolk is. Bij het groen is er een gro
tere penetratio. De kleur geel (xanthus, flavus) ontstaat doordat puni
ceus en viridis naast elkaar zijn. 

Piccolomini verzorgde de eerste latijnse uitgave (1540) van het com
mentaar van Alexander van Aphrodisias op de meteorologie van Aristote
les. 

D. Fortius en Telesio 

In 1548 verscheen te Florence de griekse en latijnse tekst van het werk
je van Theophrastos over de kleuren met een commentaar van Simon For
tius (1496-1554) (17). Na deze uitgave valt het op, dat men de kleuren 
meer met de vier elementen in verband brengt. Volgens Theophrastos zijn 
de elementen aarde, water en lucht wit, het vuur en de zon geel, terwijl de 
zwart optreedt als de elementen in elkaar overgaan. Hetzelfdc zegt de 
italiaanse natuurfilosoof Bernardino Telesio (1508-1588) in «De colorum 
generatione* van 1570 (Napels). Bovendien beweert hij, dat de witheid 
door de warmte wordt bewerkt en eigen is aan het dunne. De zwartheid 
is eigen aan het brede (crassities) en ontstaat door de koude. Het licht 
is een grote warmte in het dunne en de lichtkracht is afkomstig van de 
warmtegraad, terwijl de zuiverheid van het licht bepaald wordt door de 
dunheid. Het hcht is van nature wit. Door de crassities (weglengten der 
stralen) wordt het licht onzuiver en gekleurd. De kleuren zijn bezoedeld 
en verzwakt licht en intermediair tussen licht en duisternis (18). 

Telesio schrijft aan het hemelsc de warmte en aan het aardse de koude 
als wezensbepalende eigenschap toe. Door de strijd van warmte en koude 
is het dynamische beginsel gegeven waarmee men alle wereldgebeuren 
kan verklaren (19). 

E. Cardanus en Scaliger 

De Italiaan Hieronymus Cardanus (1501-1576) verklaart de kleuren 
van de regenboog «ex mixtione lucis Solaris, cum opaco vaporis in sui su-

(17) S. Fortius, De coloribus libellus, Florentiae 1548 (Kon. Bibl.) en Parisiis 1549. 
(18) J.W. von Goethe, Nachtrage zur Farbenlehre, nr 24. 
(19) F. Sassen, Gesch. v. d. nieuwere Wijsbeg. tot Kant, Antwerpen 1933, 45. 
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perficie», dus met de menging van het zonlicht en de ondoorzichtigheid 
van het oppervlak van de neve!. Hij denkt niet aan aparte regendruppels 
maar beschouwt de wolk als een geheel. De kleuren ontstaan door de gro
tere of kleinere hoeveelheid licht. De buitenrand van de hoofdboog zou 
dichter bij de zon zijn dan de binnenrand. Omdat bij de buitenrand het 
meeste licht is ontstaat hier de kleur rood (puniceus), de binnenrand is 
blauw (caeruleus) omdat hier de hoeveelheid licht het geringst is. Tussen 
rood en blauw is de kleur groen en het purper ontstaat door de menging 
van andere kleuren (20). 

Deze verklaring, die reeds door Avicenna was afgewezen, moet onjuist 
zijn, omdat het onwaarschijnlijk is, dat in zo'n klein gebied ter grootte van 
de breedte van de hoofdboog zo'n groot verschil in lichtsterkte bestaat. 
Bovendien zou als deze verklaring juist was, de volgorde der kleuren van 
de hoofdboog andersom moeten zijn als de zon zich in de horizon bevindt 
(21). 

De italiaanse geleerde Julius Caesar Scaliger (1484-1558) schreef een 
werk, dat allerlei beweringen van Cardanus uit diens De Subtilate be* 
strijdt, het kwam uit in 1557 (22). Ook dit bevat talrijke beschouwingen 
over kleuren. Behandeld worden de kleuren van de elementen, het licht, 
de stralen, de regenboog alsmede de permanente kleuren (23). 

Terecht neemt Scaliger het Cardanus kwalijk, dat zijn beschouwingen 
over de kleuren op verschillende plaatsen van zijn werken beschreven 
staan, namelijk bij de behandeling van de edelstenen, de zintuigen en de 
schilderkunst (24). Cardanus toont volgens Scaliger gebrek aan ernst, om
dat hij te weinig orde laat zien. De oorzaken der kleuren zijn nog steeds 
duister en eisen een bespreking. Ook Aristoteles sneed het onderwerp in 
De Anima nauwelijks aan, hoewel hij in De Sensu uitvoeriger was, maar 
volgens Scaliger is het laatste door Theophrastos geschreven. Scaliger ver-

(20) Cardanus, De subtilitate rerum, Liber 4, De luce et luminc 417-434. Zie de Opera 
Cardini, Lyon 1663, dl 3. De eerste uitgave van De subtilitate verscheen te Neu-
renbcrg in 1550, een tweede verbeterde te Bazel in 1554, een derde weer ver-
bctcrde te Bazel in 1580. In 1556 werd dit werk in het frans vertaald. 

(21) Deze critiek geven Scaliger, Exotericarum exercitationum, cxerc 71, Francofurti 
1612 en De Dominis. De radiis visus et lucis, 45, 48, 49, 66 en 68; Venetiis 1611. 
Cardanus antwoordde op de critiek van Scaliger met Quedam Opuscula, maar 
voegde niets van weienlijk belang toe. 

(22) Scaliger, o.c. Wij gebruikten de uitgave Francofurti 1612 (U. B. Leiden). 
(23) O. c , Exerc 35. 59, 71, 75, 80, 298, 325. 
(24) Cardanus, De gemmis et coloribus in dl 2 van de Opera 552-569. Cardanus, De 

rerum varietate, liber 13, Cap 67. Colorum, odorum, saporumque materia 265-267 
(Opera, dl 3 ) . 
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wart echter De Sensu van Theophrastos met het gelijknamige werk van 
Aristoteles. 

Scaliger meent, dat de kleur een hoedanigheid is, die in het hele lichaam 
aanwezig is. Ten onrechte zeiden Averroes en Avempace, dat de kleur een 
aktueel zijn was van de uiterste grens van het lichaam. De Pythagoreeers 
beweerden zelfs, dat de kleur het oppervlak zelf was. Scaliger vindt dit 
te beperkt. 

Men ziet een kleur doordat het licht de kleur uit het lichaam haalt. Dat 
de kleur in het hele lichaam aanwezig is motiveert Scaliger met erop te 
wijzen, dat een doorgesneden kastanje op de snede dezelfde kleur vertoont 
als de niet doorgesneden pit. Hij neemt daarom aan, dat de kleur in de kas
tanje aktueel aanwezig is en spreekt zelfs van een accidenteel aktueel zijn. 
Een potentieel aanwezig zijn der kleuren in een stof moet daarom afgewe
zen worden want er is een werkelijk aktueel zijn (contra Avempace). 

Scaliger stelt zich op het standpunt van de speciestheorie der Scholastiek 
en beroept zich zelfs op Plato, omdat volgens Plato de lichamen species 
naar het oog zenden. Scaliger vermeldt nog, dat Plato de kleuren be-
schouwde als een uit het lichaam komende vlam, 

Volgens Scaliger brengt het licht de species uit het oppervlak van de 
stof naar buiten. Scaliger geeft een kleurentheorie, waaruit blijkt, dat de 
lectuur van het boek De coloribus van Theophrastos hem beinvloedde : 

Er zijn vier primaire kleuren, omdat er vier elementen zijn. Het droge, 
het element aarde is wit (albus), want door de zon beschenen of door het 
vuur verwarmde stof fen zijn wit (as, steen en zand), Het dichte vochtige, 
dus het element water is groen (viridis), omdat dikke waterlagen groen 
zijn. Het dunne vochtige (de lucht) is blauw (caeruleus) en in het warme 
is de kleur geel (flavus) omdat het vuur geel wordt bij verdichting. 

De bewering van Aristoteles, dat de intermediaire kleuren samengesteld 
zijn uit de extreme kleuren wit en zwart, moet onjuist zijn, omdat de men
ging van wit en zwart(niger) alleen grijs(fuscus, cinereus) geeft, De be-
naming van extreme kleuren moet daarom afgewezen worden. 

De bewering van Cardanus, dat de kleur van het element aarde grijs 
(pulla) is, is ook onjuist (25), omdat Cardanus onzuivere aarde nam. 
Evenals de witte kleur van zuiver linnen door water zwart wordt, zal het 
element aarde, als het nat wordt van kleur veranderen. Verwijdert men 
het vocht dan keren de oorsronkelijke kleuren terug. 

(25) Scaliger exerc. 35. 
(26) Scaliger, exerc. 59. 
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Scaliger is het wel eens met de bewering van Cardanus, dat de kleuren 
van water, afhangen van de aanwezigheid van het element aarde (26). 

Evenals Albertus Magnus laat Scaliger de kleuren van de regenboog 
ontstaan door een beroep te doen op de aanwezigheid van de vier elemen
ten in de wolk (27). De binnenrand bevat vecl van het element aarde. Het 
midden bevat veel dicht water (groen). Hoewel het element aarde wit is, 
zal door de invloed van het licht blauw (caeruleus) ontstaan. Het groen 
ontstaat uit het licht en het dichte waterachtige. Uit het licht en de lucht 
ontstaat geel. 

Men kan tegen het voorafgaande inbrengen, dat het onwaarschijnlijk is, 
dat in het smalle gebied van de hoofdboog dergelijke materieverschillen 
kunnen zijn. Eerder zou de hoofdboog dan monochromatisch zijn. Boven
dien ontstaat een kunstmatige regenboog in zuiver water waarbij geen ver
schillen van materie bestaan. Als Scaliger's beschouwingen juist waren, 
zou de boog op de plaats waar hij de aarde raakt purper (purpureus) moe-
tenn zijn, omdat de plaats waar gewoonlijk het rood ontstaat hier even 
hoog boven de aarde is als de binnenrand (28). 

Volgens Cardanus ontstaat het rood (rubeus) door de menging van gc-
lijke hoeveelheden wit en zwart. Omdat de verhouding 1 : 1 geen muziek-
interval is, is dit rood onaangenaam om te zien. Groen bestaat uit wit en 
zwart in de verhouding 6 : 1 . De kleur saffraangeel (croceus, aureus) heeft 
wit en zwart in de verhouding 2 : 1 . Cardanus brengt de aangename kleu
ren der mixta in verband met de muziekintervallen. 

Hoewel Galenus ontkend had, dat witheid een gevolg is van dc inge-
sloten lucht, beweert Cardanus, dat men een beroep op de ingesloten lucht 
moet doen. Niet iedere luchtsoort is de oorzaak van de witheid, maar al
leen verstijfde (bevroren) lucht (29). 

F. Vicomercati 

Francisco Vicomercati ( t 1570) was lijfarts van Eleonora van Frankrijk. 
In zijn commentaar op de meteorologie van Aristoteles van 1556 en 1565 
verklaarde hij de kleuren van dc regenboog op de volgende wijze: Een 
straal 1 uit het midden van de zon naar het centrum van de wolk treft dc 

(27) Scaliger, exerc. 71. 
(28) Deze critiek geeft L. Froidmont, Meteorologicorum, Antwerpiae 1627, 369 U. B. 

Leiden). 
(29) Cardanus, De rerum varietate, liber 3, Caput 14, Mixtorum proprietates (Opera, 

dl 3, 42-44). 
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wolk vrijwel loodrecht en dringt daarom zonder te worden teruggekaatst 
in dc wolk. Stralen, die een stand hebben, die iets van de straal 1 afwijkt 
dringen ook in de wolk maar kaatsen ook terug, waardoor purper (purpu
reus) ontstaat. Groen ontstaat, als de stand vande straal nog meer afwijkt, 
de indringdiepte is dan nog geringer en de straal kaatst krachtiger terug. 
Dc kleur groen bevat minder zwart dan de kleur purper, om welke reden 
groen minder donker dan purper is. Stralen, die nog meer van 1 afwijken 
geven rood (puniceus), omdat zij niet in de wolk dringen, slechts terug
gekaatst worden (30). 

Het voorafgaande moet afgewezen worden, omdat de kleuren voorko-
men in een zeer klein gebied, omdat de wolk uit uitzonderlijke druppels 
bestaat, die ieder een eigen lijn 1 hebben en omdat de plaats van de regen
boog met de plaats van de waarnemer verandert (31). 

G. Fleischer. 

Johannes Fleischer (1539-1593), luthers predikant en arts te Brcslau, 
schreef een boekje, dat in 1571 verscheen en waarin hij een uitcenzetting 
geeft van de leer van Aristoteles en Witelo over de regenboog (32). 

De regenboog ontstaat, doordat zonnestralen door een regendruppel 
aan de voor- en achterkant gebroken worden (elkc straal dus twee maal). 
Daarna valt de straal op een meer naar achteren gelegen druppcl en wordt 
door deze naar het oog teruggekaatst. 

Om drie redenen ontstaan de kleuren : 
1. Dc terugkaatsing is zwakker als de druppels verder van de lichtbron 

zijn. 
2. Dc damp van de lichtbron is zeer waterachtig, en dus zeer zwart, 

waardoor het licht zwarter gemaakt wordt. 
3. Dc belangrijkstc oorzaak van de kleuren zijn echter de schaduwen, 

die door de voorstc verlichte druppels geworpen worden op de druppels 
meer naar achteren. De stralen, die door het opcrvlak van de laatste drup
pels teruggekaatst worden mengen zich met dc zojuist genoemde schadu
wen en bcreiken dan het oog. 

(30) F. Vicomercati, Meteorologicorum, Paris. 1556, 328-338 (U.B. Leiden). 
(31) Froidmont, Meteorologicorum, Antwerpiae 1627, 370. De Dominis noemt Vico

mercati op biz. 61 van zijn boek. 
(32) J. Fleischer, De iridibus doctrina Aristotelis et Vitellionis, Wltebergae 1571. 113-

116 (U. B. Leiden). 
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H. Porta. 

De napolitaanse edelman Giambattista Delia Porta (1535-1615) behan
delt in zijn werk Magia Naturalis (33) de kleuren slechts terloops bij zijn 
beschouwingen over het maken van valse edelstenen en het kweken van 
planten (34). 

Belangrijker zijn zijn verhandelingen in het werk De refractione optices 
parte Libri Novem (Napels 1593). In het negende boek hiervan behandelt 
Porta de kleuren van de regenboog (35). In zijn voorwoord van boek 9 
zegt hij, dat hij dc rcgenboogkleuren en de kleuren, die ontstaan door dc 
menging van het doorzichtige en het schitterende (fulgidus) bespreekt en 
dat hij meer dan veertig jaar aan zijn kleurentheorie werkte. 

Porta beweert, dat het licht kleurloos is. Hij bestrijdt daarom de be
wering van Aristoteles, dat het licht wit is. Het licht moet kleurloos zijn, 
omdat het zeer fijn, vrijwel onstoffelijk is. Een kleur is volgens Porta een 
eigenschap van een stof. Als dus het licht onstoffelijk is, is het ook kleur
loos (36). 

Het licht en de kleur (luces et colores) worden verzwakt door de terug
kaatsing (Porta gebruikt het woord refractio in de betekenis van terug
kaatsing ). Men maakt hiervan immers gebruik bij het waarnemen van een 
zonsverduistering in een schaal met olie, want de intensiteit van de terug
gekaatste stralen is minder dan die van de invallende stralen. In het wa
ter van een bassin ziet men de wolken donkerder dan zij in werkelijkhcid 
zijn. Porta citeert in verband hiermee zes regels van een gedicht van Ara-
tus (derde eeuw voor Chr.) over de kleuren van de maan en de mogelijk-
heid om het weer te voorspellen uitgaande van de kleur van dc maan (37). 

Het licht bezit wel de eigenschap, dat het schittert. 

(33) De eerste uitgave is van 1558 in vier boeken. 
De Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage bezit de uitgave Antverpiae 1561 en 
een nederlandse vertaling Antwerpen 1566. De tweede verbeterde van 1589 in 
twintig boeken verscheen te Napels. Geraadpleegd werd de uitgave Francofurti 
1607 (Koninkl. Bibl) . 

(34) O.c , 1607, Boek 6, Caput 5 en Boek 3, Cap. 14 en 15. 
(35) Boek 9 ervan heet: De coloribus ex refractione, scilicet de iride. lacteo circulo, 

etc. (U. B. Leiden). Goethe behandelde in zijn Farbenlehre het boek van 1593 
niet. 

(36) O. c , 189-190. 
(37) O. c , 32, boek 1. Enkele gegevens over Aratus bij P. Duhem, Le systeme du mon-

de, dl 2, pag. 11. 

92 



Het kleurloze zonlicht wordt pas in het ondermaanse gekleurd als het 
door de elementen beweegt. Daarom hebben onzc ogen het zuivcre licht 
nooit opgevangen (38). 

De mening van de ouden, dat dc kleuren (colores fulgidi) ontstaan door 
de menging van het licht met het ondoorzichtige, moet afgewezen worden. 

Zij dachten dit te kunnen bewijzen met het voorbeeld van de kleuren 
van de duivenhals. Al naar de stand hiervan verandert dc waargenomen 
kleur. In dit verband citeert Porta een versregel van Nero, twaalf regels 
van Lucretius en noemt Cicero. Vooral het feit, dat men een citaat van 
Lucretius aantreft bewijst, dat omstreeks 1593 een grotere bclangstelling 
bestond voor diens atomistiek. Tevens toont Porta verzet tegen Aristoteles. 

Het kan niet waar zijn, dat het licht zich met het ondoorzichtige mengt, 
daar het laatste het licht terugkaatst (39). Wel moet het ontstaan der 
kleuren (colores fulgidi) verklaard worden door te letten op de menging 
van het licht met de doorzichtige verdichte lucht (40). De aldus ontstane 
kleuren zijn een gevolg van de refractio (breking) van het licht en van de 
genoemde lucht, en omdat zij zeer schoon en schitterend zijn kunnen de 
schilders, daar zij de kleuren maken door donkere aardse stoffen te men
gen, ze niet nabootsen (41). 

Als auteurs over de kleuren van de regenboog noemt Porta Anaximenes. 
Anaxagoras, Metrodorus (Plutarchus vermeldt hem), Seneca, Parianus 
Artemidorus, Nicolaus Peripateticus, Albumasar en Albertus Magnus (42) 
Hieruit blijkt, dat hij de Questiones naturales van Seneca kende (Seneca 
noemt hierin Parianus) en het commentaar van Albertus Magnus op dc 
meteorologie van Aristoteles (Albertus noemt hierin Nicolaus Peripateti
cus). 

Porta verklaart, dat de kleur geel( flavus) ontstaat uit veel licht en wei
nig van het dichte doorzichtige. Hij bedoelt hiermee dat de lichtstraal een 
korte afstand afgelegd heeft in het optisch dichtere medium. 

De mening van Aristoteles, dat geel een gevolg is van de naburigheid 
van rood (rufus) en groen (viridis) acht hij onjuist, want als men op een 
rood glas een groen glas Icgt, dan ontstaat geen geel. Ook de schilders 
maken geel nooit door groen (viridis) en rood (puniceus) te mengen (43). 

(38) Porta, o. c, 189-190. 
(39) O . c , 190-191. 
(40) O. c, 192-193. 
(41) Aristoteles beweerde reeds in de Meteorologica, dat schilders de regenboogkleu-

ren niet konden nabootsen. 
(42) O. c, 193-194, 200 en 203. 
(43) Porta, o. c, 194-195. 
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Dc blauwe kleur (caeruleus) ontstaat als de hoeveelheid licht af neemt 
en uit veel van de dichte doorzichtige lucht, dus als de lichtstraal over een 
grote afstand in het optisch dichtere medium is binnengedrongen. 

Omdat men bij de basis van het prisma vecl van het dichte doorzichtige 
heeft ontstaat hier het blauw (44). 

Tussen het geel en het blauw bevindt zich het groen, welke kleur ont
staat door de menging (mistura) van geel en blauw, en niet door de men
ging (mixtio) van licht en het dichtere doorzichtige van de lucht. Als men 
een blauw glas op een geel glas legt ontstaat immers groen. De schilders 
maken de kleur groen ook door menging van blauw en geel (45). 

De rode (rufus) kleur van de regenboog ontstaat niet door de refractio 
van het licht en door de verdichte doorzichtige lucht, maar doordat er 
een zwarte wolk is. Porta denkt hier aan een contrastwerking tegen de 
achtergrond van de zwarte wolk en wijst de mening af, dat er ccn men
ging is van het licht met de dichte zwartheid van de wolk (46). 

Als men verder een rood (rufus) glas op een blauw glas legt, ontstaat 
de kleur violet (halurgus). De laatste kleur is daarom een gevolg van dc 
naburigheid van het rood en het blauw. Weer licht hij dit toe met het 
voorbeeld van de schilders en wijst af, dat dc kleur halurgus (violaceus, 
pavonaceus) ontstaat door de menging van licht en de dichte doorzich
tige lucht (47). 

De regenboog is volgens Porta eerder tweekleurig dan driekleurip. om
dat uit geel en blauw alle kleuren ontstaan (48). 

Ontlcend aan Porta, De refractione, p. 202. 

(44) O. c, 195-196. 
(45) O. c, 196-197. 
(46) O. c, 197-199. 
(47) O. c, 199. 
(48) O. c, 199-200. 
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Om de kleuren van de regenboog te verklaren, moet men niet zoals Aris
toteles deed met terugkaatsing werken, maar alleen met breking. Een licht
straal uit de zon A, treft de regenwolk ED LI in F en breekt. Porta vcr-
dcelt de wolk in drie delen en wijst crop, dat FP geel is, OM blauw en PO 
groen (dc waarnemer in B). Het geel is dichter bij het licht, het blauw is 
het mecst ervan verwijderd. terwijl het groen door de menging van geel 
en blauw ontstaat (49). 

Ontlcend aan G. Delia Porta, De Refractione, biz 223. 

Van veel belang is nog de aandacht, die Porta wijdt aan het prisma. Dc 
evenwijdige zonnestralen vallen op een prisma van glas en brekcn als 
is aangegeven op de tekening (zie fig.). Volgens Porta is straal PS 
geel, O T groen en N V blauw. 

(49) O. c . 200-202 en 205-206. 
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Ontlcend aan G. Delia Porta, De Refractione, biz. 224. 

Daarna neemt Porta het volgende geval : Op een naar de zon gewend 
prisma met ribbe HI vallen lichtstralen, die terugkaatsen. Porta beweert, 
dat men op de muur zowel links als rechts kleuren ziet, die begrensd wor
den door de kleuren rood (rubeus) en violet (halurgus). Deze kleuren ont
staan waar enige schaduw (umbra) is (50). De stralengang voor dit ge
val is onduidelijk en bovendien worden in de tekst letters gebruikt, die in 
de figuur ontbreken. Hoe in dit geval de kleuren ontstaan, beschrijft Porta 
niet. 

De kleurentheorie van Porta toont, dat Porta een kritische instelling 
heeft ten aanzien van Aristoteles en zijn volgelingen. Porta laat de kleu
ren geel en blauw uit het licht ontstaan door een menging van het licht met 
het doorzichtige, hetgeen neerkomt op de kleinere of grotere verzwakking 
van het licht, terwijl Porta verwerpt, dat de kleuren ontstaan door de men
ging van het licht met het ondoorzichtige. Zoals Aristoteles het geel in de 

(50) O. c, 222-224. 
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regenboog laat ontstaan door de naburigheid van rood en groen. denkt 
Porta het groen ontstaan door de menging van geel en blauw, hetgeen 
bewijst dat hij toch gevangen blijft in de gedachtenwereld van Aristoteles. 

Bij de kleuren rood en violet denkt Porta aan een contrastwerking tegen 
een donkere achtergrond en acht dus de aanwezigheid van de duisternis 
(umbra) van belang. 

Porta wijst verder op de breking voor het verklaren van de rcgenboog
kleuren. Van belang is ook, dat Porta stralengangen in prisma's tekent en 
wijst op het ontstaan der kleuren met deze voorwerpen. 

I. Zabarella. 

Jacob Zabarella (1532-1589), hoogleraar te Padua, bespreekt de mening 
van hen, die de reele (permanente) kleuren laten ontstaan uit de primaire 
kwaliteiten warm, koud, vochtig en droog (51). Hij kan het hiermee niet 
geheel eens zijn, want de hemellichamen (planeten) zijn gekleurd en bezit-
ten deze kwaliteiten niet (deze bevinden zich immers voorbij de maan 
en bestaan uit het vijfde element de aether, dat geen primaire kwaliteiten 
bezit) (52). 

De hemellichamen en de lichamen in het ondermaanse zijn echter wel 
doorzichtig en Zabarella meent nu, dat men een verklaring moet geven 
met behulp van de doorzichtigheid. Als het doorzichtige verdicht wordt, 
dan houdt het op doorzichtig te zijn, zodat het gezichtsvermogen begrensd 
is, waarna een kleur ontstaat. Hij zegt zelfs ; «De kleur ontstaat alleen 
door de verdichting van het doorzichtige*. Het oppervlak movet visum. 
De verdichting kan op twee manieren plaatsvinden : 
1. Zonder de bijmenging van een ander lichaam en zonder de overgang 
naar een andere natuur, zoals in de hemellichamen. Deze zijn «licht» als 
ze meer verdicht zijn. Hier treedt alleen schitterende witheid op, die over-
eenkomt met het licht. 
2. Door de bijmenging van het ondoorzichtige (53). Vuur, lucht en wa
ter zijn doorzichtig, dc aarde is ondoorzichtig. Het vuur is het mecst door-

(51) Jacobi Zabarellae Patavini, De rebus naturalibus, Coloniae 1594 (Un. Bibl. Lei
den). Dit boek bevat een verhandeling. Libri duo de visu. kolommen 867-926. 
Commentarii in Arist. libros de Anima, Francofurti 1606 (Un. Bibl. Groningen). 
Hierin bevindt zich ook de genoemde verhandeling De Visu, kolommen 597-617. 
De beide verhandelingen zijn vrijwel gelijkluidend. Deze theorie gaf Albertus 
Magnus. 

(52) O. c , van 1606, kol. 599. Vergelijk dit met Alfarabi. 
(53) O. c , kol. 600. 
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zichtig, de lucht is zeer doorzichtig en het water het minst. Deze bijmen
ging kan op twee manieren plaatsvinden : 
a. De bijmenging zonder vera mistio bijvoorbeeld is de overgang van wa
ter in ijs. Zabarella meent, dat water slechts tot ijs verdicht kan worden 
als men wat ondoorzichtige aarde toevoegt Een ander voorbeeld is het 
fijne en doorzichtige vuur. Bij verdichting wordt het niet alleen wit, maar 
ook lichtgevend (lucidus) en schitterend. Ook het vuur wordt slechts ver
dicht door bijmenging van aardse stof: Een vlam bestaat uit vuur gemengd 
met aardse materie. 
b. De bijmenging van het ondoorzichtige, terwijl een vera mistio optreedt, 
waarbij de natuur der elementen verandert (54). Zabarella gaat hierop 
niet verder in, maar zal hiermee bedoelen het ontstaan van andere kleuren 
bij scheikundige processen, waarbij het element aarde een belangrijke bete
kenis heeft. 

Witheid behoort bij de doorzichtige elementen, want als deze zich ver-
dichtcn gaat de doorzichtigheid over in witheid. Zwart is echter de kleur 
van het ondoorzichtige element (55), dus van het element aarde. Dc rode 
kleur van de zon (bij zonsop- en zonsondergang) ontstaat door dc men
ging van het zonlicht met de zwarte lucht (de nevel). De kleuren op de 
'hals van ccn duif ontstaan door de menging van de witheid van het zon
licht met de eigen reele kleuren van dc veren. Zo ontstaat een interme
diaire kleur (56). 

Zabarella vestigt nog de aandacht op het meningsverschil tussen Avem
pace en Averroes wat betreft de noodzakelijkheid van het licht om de reele 
kleuren te kunnen zien en wijst ook op het bemiddelende standpunt, dat 
Albertus Magnus innam. De laatste achtte het licht nodig, omdat de kleur 
bij afwezigheid van het licht het medium niet kan bei'nvloeden (moved). 
Albertus kende aan een kleur tweeerlei zijn toe : een «esse materiale» in 
verband met de verandering van de materie door de vier primaire kwali
teiten, waardoor in het oppervlak verschillende kleuren ontstaan ; dit zijn 
is onafhankelijk van het licht. 
Ten tweede een «esse formale». dat wel afkomstig is van het hcht, waar
door de kleur in staat is het aktueel doorzichtige tc beinvloeden (in bewc-
ging te brengen) (57). 

(54) O. c, kol. 601. 
(55) O. c, kol. 602. 
(56) O. c, kol. 603. 
(57) O. c, kol. 617. 

38 



J. De Jesuiten van Coimbra. 

Dc Jesuiten van de universiteit van Coimbra in Portugal werden het 
Collegium Conimbricense genoemd. Tegen het eind van de 16e en in het 
begin van de 17e eeuw gaven zij uitvoerige commentaren op dc werken van 
Aristoteles uit. Zij maken onderscheid tussen de apparente kleuren, die 
niets anders dan het licht zijn, zoals bij de regenboog en de ware kleuren. 
De ware kleuren ontstaan niet uit het licht, maar uit de verschillende men
ging der elementen en der primaire kwaliteiten zoals het wit van een zwaan 
en het zwart van ccn raaf (58). 

Van Ncckstraat 102, "s-Gravenhage. 

S U M M A R Y 

W h a t E/eonardo da Vinci said about the colours, hardly only has to Twith pain
ting. Gregorius Reisch (f 1525) treats some opinions on the colours. Alessandro Picco
lomini (1508-1578 occupied himself with the rainbow. Simon Potius (1496-1554) sees 
a relation between the colours and the four elements, while Bernardino Telesio (1508-
1588) points to warm and cold to declare the colours. Further are treated Hieronymus 
Cardanus (1501-1576), Julius Caesar Scaliger (1484-1558), Francisco Vicomercati 
( t 1570), Johannes Fleischer (1539-1593). Delia Porta (1535-1615) is important, because 
he worked with a prism. Jacob Zabarella (1532-1589) is, like the preceding authors on 
the colours, trying to give an explanation with the four elements. The same is the case 
with the Jesuits of Coimbra (ca. 1600). 

The sixteenth century shows, that the supposed difference between the apparent 
and the permanent real colours continued. 

(58) Commentaria in tres libros de Anima Aristotelis, < Conimbricae 1598, lib. 2, 
cap. 7, quest. 2, art. 2. 
Dit werk verscheen ook te Coimbra in 1595. 
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