
DE KLEURENTHEORIE IN W E S T - E U R O P A 
V A N ca 600-1200 

/. Mac Lean 

1. De directe kennis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen 
was in de vroege Middeleeuwen zeer gering. Van Plato kende men 
behalve de citaten bij christelijke schrijvers slechts een paar dialogen. 
Van Aristoteles waren aanvankelijk slechts een deel der logische wer-
ken, later ook de rest van het Organon bekend; pas na 1150 en voor 
1250 traden geleidelijk al zijn geschriften door vertalingen, hetzij uit 
het arabisch, hetzij uit het grieks binnen de gezichtskring der schola-
stieke geleerden. 

In het Westen herleefde de cultuur tijdens de Karolingische Re
naissance, die werd voorbereid in de kloosterscholen van Zuid-Gallie, 
lerland en Engeland waar enkele monumenten der latijnse beschaving 
voor de ondergang zijn bewaard. 

Het blijkt echter, dat de gegevens, die betrekking hebben op de 
geschiedenis der kleurentheorie over de periode 600-1200 een schamel 
geheel vormen. Een van de belangrijkste auteurs is Isidorus van Se-
villa. 

2. Isidorus, aartsbisschop van Sevilla (ca 560-636), kan als de be
langrijkste vertegenwoordiger van de wetenschap in het Westen van 
Europa beschouwd worden. Behalve talrijke theologische werken 
schreef hij een algemene cosmografie ,,De natura rerum", Zijn grote 
werk ,,Ethymologiarum sive Originum libri XX" is een encyclopaedic 
der wetenschappen en kunsten en bevat pogingen om de zin der be-
grippen etymologisch te verklaren (1). 

Hierin noemt hij de kleurenveranderingen van het kameleon (2) 
en de kleuren van de kristallen, edelstenen en de soorten marmer (3). 

1. Isidorus van Sevilla, Patrologine latinac. dclen Sl-S"}, Parijs 1862, 1878 (uitgcge-
ven door J. P. Migne). 

2. O.c , dee! 82, kolom 436, Etymologiarum. 
3. O.c , kolommen 561-598. 
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Een theorie gecft hij echter niet. Aan Solinus en Plinius ontleende hij 
het verhaal van het zeshoekige kristal Iris, dat gevonden wordt in de 
Rode Zee. Als het zonlicht er op valt, ontstaan de kleuren van de 
regenboog, hetgeen komt doordat de steen de ,,species" en de kleu
ren van de regenboog uitzendt (4). 

Hij behandelt de kleuren van paarden (blijkbaar die van het boek 
Openbaringen) en brengt de rossige (roseus) kleur ervan in verband 
met de zon (het vuur), de witte (albus) kleur met het clement lucht, 
het lichtgroen (prasinus) met de aarde en het blauw (venetus) met 
de zee (het water) (5). 

Inderdaad lijkt zeewater soms blauw, de aarde brengt groenc plan-
ten voort, het vuur is vaak rood en de lucht wit. De kleuren van de 
paarden in het boek Openbaringen zijn wit, rossig, zwart en vaal. 
Het is dus zo, dat Isidorus de zwarte aarde met prasinus laat overeen-
komen. 

Isidorus behandelt natuurlijke en kunstmatige verfstoffen (6). De 
kleur elbidum of elbum (ivoor ?) noemt hij een intermediaire kleur 
van wit en zwart (7), waarmee hij zal bedoelen, dat ivoor donker-
wit is. 

Bij zijn behandeling van de regenboog geeft hij ook een eicmcntcn-
beschouwing. Aan de hemel wordt het rood (color igneus) ontleend, 
aan de lucht het wit. aan de aarde het zwart (niger) en aan het wa
ter het purper (8) (purpereus). Hij ontleent dus hier het blauw 
niet aan het water. 

Dat er kleuren ontstaan, acht hij een gevolg van het feit, dat het 
water van de wolk fijn is, dat de lucht lichtdragcnd (lucidus) is en 
dat de wolk donker is (9) . 

3. Beda (674-735), leraar aan de kloosterschool tc Wcarmouth-
Yarrow is de voornaamste vertegenwoordiger van de nieuwe latijnse 
beschaving in Groot-Brittannie. Zijn ,,De natura rerum" is sterk bein-

4. O.c , kol. 578. 
5. O.c , kol. 657. 
6. O.c , kol. 676-679. 
7. O.c , kol. 695-696. 
8. O.c , dl 83, kol. 1003-1004 in De natura rerum. 

Zie ook G. Hellman. Neudrucke, dl 15, Berlin 1904 (Bibl. Haarlem). 
9. O.c . dl 82, 477. 
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vloed door het gelijknamige werk van Isidorus (10), want ook Beda 
ontleent de color igneus aan de hemel, het purper aan het water, het 
blauw (hiacynthinus) aan de lucht en de graskleur (gramineus) aan 
de aarde. De laatste kleuren van de regenboog dragen echter andc-
re namen (11). 

De rode (ruber) kleur van de Rode Zee wijt Beda aan de oevers, 
die aan het water een bloedkleur geven (12). Aan Plinius ontleende 
Beda het verhaal over de kleuren der planeten. Saturnus is blinkcnd 
wit (candidus), Mars is rood (igneus), Lucifer (Venus) is vrolijk 
(gaudens), Venus is als avondster schitterend, Mercurius is stralend, 
de maan is liefelijk en de opgaande zon is fonkelend. Met dc hoogte 
veranderen hun kleuren (13). 

4. De duitse scholasticus Hrabanus Maurus (776-856). rector van 
de kloosterschool te Fulda en later aartsbisschop van Mainz, zorgde 
voor de verbreiding van de natuurwetenschap in Duitsland. Eigen on-
derzoekingen bevat zijn werk niet. Het berust bijna geheel op de 
geschriften van Isidorus (14). Over de regenboog zcgt ĥij geheel 
hetzelfde (15). De kleuren ontstaan uit fijn water, lichtdragende 
(lucidus) lucht en zwarte wolken als er bestraling is. Het rood (ru-
bicundus) is de color igneus, het blauw (caeruleus) is de kleur van 
water. 

Over de kleuren van de paarden uit ,,de Openbaringen" zcgt hij 
ook hetzelfde. Hij noemt ook de kleuren van edelstenen, van marmer-
soorten en zegt nog, dat er natuurlijke en kunstmatige verfstoffen 
zijn (16). 

5. Ook Willem van Conches (1080-1145), magister te Parijs, on-
derging de invloed van Isidorus en Beda (17). De kleuren van de 
regenboog zijn het resultaat van de menging van licht en donker. 
Het rood wordt ontleend aan het vuur, het purper aan de lucht, het 
blauw (glaucus) aan het water en het groen (viridis) aan de aarde. 

10. Beda, De natura rerum. Bazel 1529 (Kon. Bibl.) of Patr. lat., dl 90. 
11. De natura rerum. Cap. 31. 
12. O.c , Cap. 42. 
13. O.c , Cap. 15. 
14. Patr. lat., dl 90, 111. G. Hellmann, o.c 
15. Patr. lat., dl 111, kol. 277-278. 
16. O.c , 552, 463-479, 563. 
17. Dragmaticon Philosophiae. Zie G, Hellmann, o.c, 47-48. 
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6. Honorius van Autun was eerst scholasticus van dc kathedraal 
van Autun en later kluizenaar in de omgeving van Regensburg. Hij 
schreef 1122/1125 ,,De Imagine Mundi Libri Tres", een encyclopae
dic van dc cosmografie, aardrijkskunde, geologic en geschiedenis, die 
een indruk geeft van het wereldbeeld, zoals dat aan het algemeen 
ontwikkelde publiek van de twaalfde eeuw voor ogen stond. Het 
werk vertoont dc invJoed van Plinius, Isidorus en Beda. Het volgcnde 
ontleende hij vrijwel letterlijk aan Beda ; De vicrkleurigc regenboog 
ontstaat als zonnestralen een holle wolk beschijnen en naar de zon 
terugkeren, evenals wanneer dc zon op een vaas water schijnt en de 
helderheid teruggezonden wordt naar het plafond. Het rood wordt ont
leend aan de hemelen, het purper aan het water, het blauw (iacincti-
nus) aan de lucht, het groen of dc graskleur (gramineus) aan de 
aarde (18). 

Honorius geeft ook het verhaal over de Rode Zee en noemt vcr-
der de kleuren der planeten (19). 

7. Het duitse volksboek Lucidarius (ontstaan ca 1190-1195) kan 
beschouwd worden als de eerste encyclopaedic, wclke besterad was 
voor het onderwijs aan leken, vandaar de naam Lucidarius (licht-
brengcr). Het ontstaan is te danken aan hertog Hendrik de Leeuw van 
Brunswijk. Het toont de invloed van Honorius van Autun en van 
Willem van Conches. 

Het groen is ontleend aan het water, het blauw aan de lucht, het 
rood aan het vuur en het bruin (braun) aan de aarde (20). Dczelfdc 
beschouwingcn ontmoet men na 1200 nog bij de volgcnde schrijvers. 

8. De compilator Bartholomaeus Anglicus, een engelsc Francis-
caan (f 1240), die te Oxford. Parijs en Maagdenburg doceerde 
schreef ,,De proprietatibus rerum", Hij kent dc meteorologie van 
Aristoteles. 

Het rood (rubeus seu vinosus) ontstaat uit het vuur, het groen 
uit het element aarde, het blauw (iacinctinus) uit de lucht en de 
mengkleur blauw (ceruleus) uit het water. De laatste kleur bcvindt 
zich ondcr het rood in het midden van de boog. Na het groen volgen 
nog mccr kleuren, waar de damp mecr aards is, die niet genoemd 
worden. 

18. Patr. lat., dl 172, kol. 137, De imagine Mundi, Boek I, hfdst. 58. 
19 O .c , kol. 135, 139. 

20. Hellmann, o.c, 87. 
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9. De Dominikaan 'I'homas van Cantimpre (ca 1201-1270), leerling 
van Aibertus Magnus, in zijn encyclopaedisch werk ,,De naturis re
rum", beweert, dat het blauw (caeruleus) uit het water en het rood 
uit de vurige zonnestralen ontstaat. Het purper (purpurcus) uit de lucht 
en het groen (gramineus) uit de aarde. De kleuren groen (viridis) en 
purper naderen tot de hoofdkleuren rood en blauw volgens meer en 
minder (21). 

Het werk bevat tal van letterlijke ontieningen aan Willem van Con
ches' Philosophia Mundi. 

10. Geeraert Lienhout, een nederlandse monnik, maakte ca 1275 ten 
behoeve van Gijsbrecht van Amstel het gedicht ,,Natuurkunde van 
het Geheel-Al", waarin de vier kleuren van de regenboog ,,root, 
groene, ghelu ende wit" toegeschreven worden aan ,,nadien dat die 
wolken sijn". Uit het gedicht blijkt, dat hij de meteorologie van Aristo
teles kent. Geeraert werd via Vincent van Beauvais beinvlocd door 
Thomas van Cantimpre (22). 

11. Broedcr Thomas, een simpel ieec te Utrecht (ca 1300) zegt, dat 
de regenboog ,,die verwe sijner roetheijt van den element des vuers, 
dat dat overste element is" onvangt, het blauw is afkomstig van de 
lucht, het groen van het water en ,,die gedaente der swarter varwe van 
den element der eerde, dat dat leghestc element is". 

Rode bloemen hebben de natuur van het element des vuurs, blauwc 
de natuur van de lucht, witte die van het water, en geel-violette die 
van de aarde (23). 

12. Konrad van Mengenberg (ca 1309-1374) noemt in een werk de 
drie kleuren apffelrot oder roter, grijn na het rood. De derde deelt 
zich vaak in tweeen, waardoor weijsz oder braijch und gelb ontstaan, 
De kleuren hangen af van de ,,Schickung der Wolken" (24). 

21. O.c , 125. 

22. O.c , 197. Dit gedicht werd ook uitgcgcvcn door L. G. Visscher, Utrecht, 1840 
rcgcls 630-634 van biz. 50. 

23. Breeder Thomas, Verhandcling over dc Natuurkunde, 111-112, 115, uitgeg. door 
L. G. Visscher, Utrecht 1840. 

24. Das Buch der Natur. Zie Hellmann, o.c, 237. 
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SUMMARY 

The colour-theory in Wcstcrn-Eruopa from ca 600-1200 is restricted to a few re
marks in the works of e.g. Isidore jii Seville (ca 560-636), Beda (674-735). Hraba
nus Maurus (776-856), William of Conches (1080-1145) etc. What they write has 

generally to do with the rainbow. 
Isidore of Seville described the fact. aJSready mentioned by Pliny, that a crystall 

found in the Red Sea, when illuminated by the sun, shows the colours of the rainbow. 

van Neckstraat 102, 
's-Gravenhage L 
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