
KLEURENTHEORIE IN DE PERIODE 1600-1635 
/ . Mac Lean 

In dit opstel worden elf auteurs over de kleuren in de periode 1600-
1635 besproken met uitzondering van die schrijvers, die aanhangers wa-
ren van de corpusculairtheorie. Deze worden in het volgcnde opstel be-
handeld. 

Volgens Kepler (1602) kaatst een wit oppervlak een lichtstraal het 
krachtigst terug. Een oppervlak, dat de stralen zwakker terugkaatst is 
groen. Bij nog zwakkere terugkaatsing heeft men respectievelijk geel, 
blauw, rood, violet en tenslotte zwart. Deze gedachten zijn van betekenis, 
omdat Newton ook zegt, dat het teruggekaatste licht door de absorptie van 
bepaalde kleuren zwakker dan het invallende is. 

Enkele malen ontmoeten wij de scliolastieke species theorie. Deze theo-
rie is voor het zien onjuist, maar voor het ruiken is ze correct, omdat dan 
een stof via het medium bij het reukzintuig komt. Het is echter gebleken. 
dat bij het waarnemen van kleuren gelet moet worden op de absorptie van 
bepaalde kleuren door het getroffen oppervlak. 

Het werk van Gilbert is belangrijk, omdat hierin gewezen wordt op 
de kleuren van lood bij verwarming. Boyle gebruikt het optreden van deze 
kleuren om het bestaan van de substantiele vormen van Aristoteles te be-
strijden. 

Sommige auteurs wijzen erop, hoe moeilijk voor hen het probleem 
van de kleuren is. 

Scarmilionius en Gilbert blijven werken met een menging van licht en 
ondoorzichtigheid. Maurolycus beschrijft een buigingsproef met een wit-
te veer. 

A. Scarmilionius. 
Vidus Antonius Scarmilionius (ca. 1600), leraar aan het gymnasium 

te Wenen, schreef een werk over de kleuren, dat in 1601 tc Marburg 
verscheen (1). De auteur noemt zich een leerling van Capiva (2). Uit zijn 

I. Vidi Antonii Scarmilionii, De Coloribus Libri Duo, Marpurgi Cattorutn (Un. Bibl. 
Leiden). Hij noemt Plato's Timaios, Aristoteles, de 325e exercitatio van Scaliger, 
Theophrastos, Galenus, Avicenna, Averroes, Albertus Magnus, Cardanus, Scali
ger, Port(ius?), Thomas Cornel, Mocenie en Zabarella. 
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beschouwingen blijkt, dat hij de invloed van Cardanus en Zabarella 
onderging, aangezien Scarmilionius de kleuren laat ontstaan door de 
menging van het licht en de ondoorzichtigheid (opacitas). 

Hij maakt onderscheid tussen hchte (lucidus) en donkere (obscurus) 
kleuren. Tot de eerste groep behoren blinkend wit (candidus), geel (fla-
vus), rood (puniceus), groen (viridis), violet (purpureus) en blauw 
(caeruleus). 

Het wit ontstaat uit zeer veel licht en weinig ondoorzichtigheid, bij het 
blauw is het omgekeerd. Het geel ontstaat uit fel licht en iets meer ondoor
zichtigheid dan bij het wit, bij het violet is het andersom. Bij het groen 
heeft men evenveel licht als ondoorzichtigheid, terwijl, bij het rood het licht 
icts meer dan de ondoorzichtigheid is. Indien het licht minder is dan bij 
blauw of de ondoorzichtigheid meer dan bij blauw, dan ontstaan de don
kere kleuren. Bij zwart is het licht het geringst en de ondoorzichtigheid 
het grootst. 

De kleuren van het prisma tonen aan, dat de gcnoemde kleuren-
volgorde de juiste is, want bij de basis heeft men de meeste opacitas en 
hier ontstaan de kleuren, die het meest tot zwart naderen, bij de top is 
de opacitas het geringst en naderen de kleuren het dichtst tot het wit (3). 

B. William Gilbert. 

WiUiam Gilbert (1544-1603), lij farts van Koningin Elizabeth van 
Engeland, schreef behalve zijn beroemde werk De Magnete (1600) nog 
De mundo nostro sublunari, dat pas in 1651 uitkwam. 

Gilbert acht het onjuist (4) aan de vier elementen aarde, water, lucht 
en vuur eigen kleuren toe te kenncn. De kleur van water is niet groen 
(viridis), maar onbepaald, en zij ontstaat door de varietas van het licht. 
De kleur van de lucht ontstaat doordat het licht terecht komt in het ver-
dunde doorzichtige en daar geen enkel voorwerp verlicht. Er is dus een af-
weziglieid van voorwerpen, die het oog prikkelen. Vandaar, dat verre ber-
gen blauw lijken. Schilders geven iets dat ver verwijderd is blauw weer. 

Geel (flavus) is niet de kleur van het vuur, maar treedt op als er 
een verbrande zeer dikke (crassior) stof is, waarmee bedoeld wordt, dat 
het licht de stof over een grote afstand moet doorlopen, voordat het oog 

2. O. c. 111. 
3. O. c, 121. 
•4. Guilelmi Gilberti, De mundo nostro sublunari Philosophia nova, Arastelodami 1651 

(Un. Bibl. Leiden). 
Physiologiae, Liber II, Caput 3, De Telluris Colore, an certum aliquem habeat, 
120-123. 
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bereikt wordt. Sommigen beweren, dat de aarde geen kleur heeft, anderen 
zeggen dat de aarde zwart is (niger). Cardanus zei, dat de aarde pulla 
(grauw) is, omdat de aarde van deze kleur het vruchtbaarst is. 

Ook bestaat de opvatting dat de aarde wit (candor) is, omdat as 
wit is (het vocht is er dan uit). Volgens Gilbert bevat deze as toch nog 
wat vocht, omdat hij uit onzuivere aarde bestaat. Omdat in dit vocht een 
deel van de aarde opgclost is ontstaan andere kleuren. Krijt, gips, witte 
klei, enzovoort bevatten alle vloeistof. Hout wordt wit bij verbranding, 
als er zouten in het hout aanwezig zijn en als het vocht ontwijkt. Als 
lichamen geen zouten bevatten ontstaat bij verbranding nooit wit. Boven-
dien ziet men dat in Engeland de aarde allerlei kleuren heeft. Gilbert 
vergelijkt nog de bodems van Frankrijk, Italic en Duitsland. Hij ontkent 
dat de aarde zou zijn sublutea, cinerea, rufa, niger, alba, pulla. 
Zij is niet geelachtig, niet grijs, rood, zwart, wit of grauw. Volgens Gil
bert heeft een dik ondoorzichtig lichaam van aarde van binnen geen 
bepaalde kleur. 

Uit het voorafgaande blijkt niet, hoe de kleuren ontstaan. Volgens 
Gilbert zijn echter alle lichamen meer of minder ondoorzichtig (5) en om
dat het ondoorzichtige het licht verandert ontstaan er verschillende kleu
ren. Ook het zogenaamde dunne doorzichtige heeft een zekere kleine on
doorzichtigheid. Het wit is volgens Gilbert geen kleur. \Vitte sneeuw, mu-
ren en wormen „geven alleen licht" als er een klein beetje licht is. Omdat 
de hemd bij het zenith blauwer dan bij de horizon is, is het blauw niet het 
gevolg van het element lucht. De weg van een straal door de dampkring 
is van het zenith naar het oog korter dan van de horizon. 

Gilbert behandelt nog de kleurenvcrandering (6) van lood bij ver
warming. Eerst ontstaat groen (viridis) dan geel (flavus) en tenslotte 
na langdurige verwarming rood (menie). Evenzo ontstaat bij de regen-
boog door het krachtige licht rood (rubicundus), door het zwakkere geel 
(flavus) en door het zwakste groen (viridis). De lichtstralen verzwakken 
als ze door een vochtige wolk gaan. 

5. O. c. Caput 31 van boek 11, De colore et eius contrariis, 216-217. 
6. O. c. Caput 12 en 13 van boek IV, De arcu, 271-274. Zie Carl B. Boyer, The Rain

bow, New York, London 1959, 171-177. 
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C. Maurolycus 

Franciscus Maurolycus (1494-1575). abt te Messina, voltooide zijn 
boek (7) over de optica in 1567. Het grootste deel ervan was reeds klaar 
omstreeks 1554, een gedeelte is zelfs van 1521. De gegevens over de 
regenboog kwamen klaar op 12 febr. 1553. Aan Christopher Clavius 
(1537-1612), Jezuiet en wiskundige, vertrouwde Maurolycus de uitgave 
van zijn manuscript toe. Het verscheen in 1611 met aantekeningen van 
Clavius. 

Maurolycus bestrijdt de mening, dat de kleuren van de regenboog in 
een vochtige wolk een onafscheidelijke (permanente) eigenschap zijn, 
zoals de kleuren van kledingstukken, de kleuren op de hals van een duif, 
die van een pauw. De kleuren op een veer van een pauw zijn aktueel 
aanwezig, omdat ze dezelfde blijven als de plaats van de waarnemer ver
andert, hoewel toegegeven moet worden, dat de veer anders gekleurd lijkt 
bij vertikale stand (dan is de kleur van het veelkleurige oog goudachtig 
oranje, maar scheef gezien is de kleur groen). 

De kleuren van de regenboog zijn niet reeel, omdat de plaats van de 
regenboog afhangt van de plaats van de waarnemer. Maurolycus wijst be-
slist de mening af, dat de kleuren van de regenboog te maken hebben 
met de verhchting en de verdunning van de lucht (8) . 

Men kan de kleuren het beste verklaren door te letten op de her-
haalde terugkaatsing van de lichtstralen in kleine waterdruppels. In wa-
terdruppels op het gras, in doorzichtig glas, in gepolijste stukken kristal 
worden de binncngekomen stralen her en der gezonden en teruggekaatst. 
Als men een witte veer voor een niet te ver vewijderde kandelaar houdt, 
ziet men een duidelijk kruis met een wonderlijke kleurenverscheidenheid, 
evenals in de regenboog, hetgeen alleen kan gebeuren, doordat het licht 
in de groefjes tussen de veren herhaaldelijk teruggekaatst wordt (9) . 

Maurolycus verwijt Plinius, Averroes en Johannes Peckham, dat ze 
geen begrip tonen voor de verklaring van de kleuren van de regenboog of 
er geen aandacht aan schenken. Hij noemt Scaliger, Cardanus, Roger 
Bacon, Vesahus. Van Aristoteles en Witelo zegt hij, dat ze niets bewe-
zen, Hij noemt zelfs het werk van Witelo vreemd en afkeuringswaardig. 

7. Franc Maurolycus, Photismi de lumine. Neapoli 1611 met aantekeningen van 
Clavius, 2e uitgave Lyon 1613 (Un. Bibl. Leiden). Volgens Rosenberger, Gesch. der 
Physifc zou de eerste uitgave van 1575 (Venetie) zijn. Hetzelfde beweert H. Crew 
in de vertaling van de uitgave van 1611, hetgeen onjuist is (New York 1940). In 
zijn voorwoord zegt Crew, dat manuscripten circuleerden voor 1611. 

8. O.c, van 1611, 66-67, Theor. 30, Condusie. 
9. O. c, van 1611. 84-85, Voltooid 12 oktober 1567. 
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Maurolycus verdeelt de regenboog in vier gelijke delen. Het boven-
ste deel zou lichtstralen van een groot gedeelte van het zonoppervlak 
ontvangen, De kleur, die hier ontstaat is het rood van een vlam of oranje 
(croceus), omdat hier menging plaats heeft van een kleur met het licht 
van de zon en daarom zal de waargcnomen kleur meer die van de kleur 
van de zon zijn. Het volgende deel is groen (viridis), omdat de kleur hier 
meer tot die van water nadert en omdat dit deel stralen opvangt van een 
groter gedeelte van de zon. Het derde deel wordt door een even groot 
gedeelte van de zon als het voorafgaande verlicht, maar in het derde 
zijn de stralen dichter bij clkaar dan in het tweede, dus onstaat een diep 
en sterk hemelsblauw (caeruleus). Het vierde ontvangt evenveel licht als 
het eerste, maar daar de stralen in het vierde dichter bijeen zijn dan bij 
het eerste ontstaat een meer intense kleur, dus purper (purpureus) (10). 

D. Kepler 

De oudste gegevens over kleuren in de werken van Johannes Kepler 
(1571-1630) zijn van het jaar 1602 (11). Kepler is dan van mening, dat in 
de voorwerpen kleuren aanwezig zijn, want hij spreekt over de diffuse 
terugkaatsing door een ruwe muur, waarbij het erop vallende licht de kleur 
van de muur krijgt. 

De kleuren van de regenboog acht hij van tweerlei aard. De ene soort 
ontstaat door de verzwakking van het witte licht door de grotere hoeveel-
heid duisternis, de andere is een gevolg van de breking. Midden in de 
boog loopt de grens tussen de beide typen. Buitcn deze grens heeft men 
tc maken met de eerste soort, erbinnen met de tweede. De eerste graad 
van verzwakking geeft geel (flavus), de tweede rood (rubeus), daarna 
ontstaat donker (fuscus) en tenslotte zwart. Bewijzen hiervan zijn de 
kleuren der wolken bij zonsop- en ondergang en die der sterrcn (plane-
ten) bij de horizon alsmedc de kleuren bij de verduisteringen van zon en 
maan, waarbij het oog plotseling geen licht meer opvangt. Ook bij de 
terugkaatsing treedt verzwakking van de stralen op. Een wit oppervlak 
kaatst de straal het krachtigst terug. Bij zwakkere terugkaatsing ontstaat 
groen (viridis), dan geel (flavus), daarna blauw (caeruleus) en rood 
(rubeus), tenslotte violet (purpureus), donker (fuscus) en zwart. 

10. O. c , van 1611, 54-58, Theor. 29. 
11. De fundamentis Astrologiae certioribus. Zie deel 4 van J. Kepler, Werke (uitgave 

M. Caspar), Caput 26, biz. 17, Caput 27; biz. 18; Caput 28, biz. 18. 
Boyer, The rainbow, biz 179 meent dat de oudste gegevens van kort na 1596 
zijn, het jaar waarin het Mysterium Cosmographicum verscheen, maar de gegevens 
die hierin voorkomen werden door Kepler pas toegevoegd aan de tweede uitgave 
van 1621. 
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De rode (rubicundus) kleur van Mars ontstaat doordat het witte zon-
licht op de zwarte planeet valt. Te vergelijken met de rode kleur van een 
zwarte stalen spiegel als er licht opvalt. 

In het jaar 1604 schrijft Kepler, dat de regenboogkleuren en die der 
voorwerpen dezelfde oorsprong hebben (12). Thans meent hij, dat de 
regenboogkleuren ontstaan door de verschillende graden van verdunning 
en verdichting van het doorzichtige en van het donkere (het water?). 
Deze kleuren ontstaan in het gebied waar licht en donker aan e^lkaar gren-
zen, tengevolge van de verzwakking van het licht en de invloed van de 
waterdruppels (13). 

Terwijl bij de regenboogkleuren het licht van buiten afkomstig is, 
moet men bij de zogenaamde reele kleuren (die der voorwerpen) aanne-
men, dat in de voorwerpen potentieel licht aanwezig is. Dit treedt in het 
donker niet naar buiten, omdat de voorwerpen dan niet door de zon ver
licht worden. Toch acht Kepler het mogelijk. dat de kleuren in het don
ker hchtjes uitzenden. Hij vindt het onderwcrp zeer duister en wijst er 
op, dat vele geleerden poogden een oplossing te vinden. 

Kepler geeft de volgende kleurendefinitie : 
„Color est lux in potentia, lux sepulta in materia pellucidi." De be

tekenis hiervan is, dat in de stof van het doorzichtige potentieel licht aan
wezig is (in de stof begraven is). Als dit licht overgaat tot een aktueel 
zijn ontstaat een kleur. Hoe dc kleuren ontstaan blijkt uit dc volgende 
zin : 
„et diversi gradus in dispositione materiae, causa raritatis et densitatis, 
seu pellucidi et tenebrarum, diversi item gradus luculac, quae materiae 
est concreta, efficiunt discrimina colorum". 

Blijkbaar ontstaan de kleurenverschillen door dc verschillen in dc stof 
of in het doorzichtige tengevolge van de verdunning en de verdichting, 
door de duisternis en door de in de materie aanwezige hoeveelhedcn licht. 

Kepler is dus van mening, dat de kleuren uit het licht ontstaan, wan-
neer de duisternis met het doorzichtige gemengd wordt. Dc kleuren ont
staan uit licht, dat op een bepaalde wijze verdonkerd is (opacata), terwijl 
de duisternis in een bepaalde verhouding met het licht gemengd wordt. 
Heeft het ondoorzichtige de overhand, dan naderen de kleuren tot zwart 
(ater). Heeft het licht de overhand, dan naderen de kleuren meer tot 
het vuur. Na deze beschouwingen, die blijkbaar beinvloed zijn door Avem-

12. Astronomiae pars optica. Ad Vitellionem Paralipomena quibus Astronomiae pars op
tica traditur, Francofurti 1604. Zie J. Kepler, Werke, Miinchen 1939, Bd 2. De 
briefwisseling met Harriot bevindt zich in Bd 15. 

13. Zie ook Mersenne, Correspond. II, 668. 
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pace en Zabarella wijst Kepler er nog op, dat teruggekaatst licht niet 
gekleurd is, want proevcn leren, dat gekleurde vloeistoffcn het zonlicht 
terugkaatsen zonder er een andere kleur aan te geven. De kleuren bevin-
den zich daarom in het inwendige en niet aan het oppervlak. Sommige me-
talen spiegeJs tonen bij zwakke belichting echter een roodachtige kleur, 
hetgeen komt, doordat er een menging (mixtio) is van het zonhcht en 
het licht van het metaal (14). Na erop gewezen te hebben, dat dc kleu
ren der voorwerpen door het licht na langc tijd wit worden, beweert 
Kepler terecht, dat zwarte voorwerpen bij belichting sneller ontvlammcn 
dan witte (15), omdat zwarte voorwerpen minder stralen terugkaatsen 
en dus meer opnemen. Volgens Kepler probecrt het licht het aan het licht 
tegengcsteldc voorwerp (16) (patiens) aan zichzelf gclijk te doen worden 
en daar gekleurde voorwerpen en duisternis aan het hcht tcgengesteld zijn 
zullen de kleuren die het meest het donker naderen, dus voorcd het zwart. 
het licht het minst terugkaatsen. terwijl het wit het licht het meest terug
kaatst. 

Uit dit voorbceld blijkt, dat Kepler hier spreekt over kleuren, die tot 
zwart naderen, waarachter de gedachte schuil gaat, dat de verzwakking 
van het Hcht de kleuren van de regenboog geeft. Hoe groter de verzweik-
king, hoe meer dc kleur tot zwart nadert. 

Ook in een brief aan de Engelse astronoom Thomas Harriot (17) 
(1560-1621) van 2 oktober 1606 schrijft Kepler, dat hij van het ontstaan 
der kleuren vrijwel niets begrijpt. Hij poogt de regenboog te verklaren 
met behulp van een lichtstraal, die aan de bolvormige waterdruppel raakt, 
na de breking tegen de binnenzijde terugkaatst en dan weer volgens een 
raaklijn aan de druppel uittrcedt. Het laatste is van belang, omdat hieruit 
blijkt, dat Kepler lang voor Descartes een rcgenboogverklaring pro
becrt te geven met behulp van twee brekingen en een terugkaatsing. 

In een geschrift van het jaar 1606 spreekt Kepler over de kleuren 
van de nieuwe ster van 1604 (deze werd achtereenvolgens rood, geel, 
groen, en was bij het verdwijnen violet) en meent. dat men deze moet 
verklaren door tc letten op de zeer dikke heldere doorzichtige lucht tus
sen de ster en het oog. Hij spreekt over het tegenhouden van het licht 
door de waterachtige materie in de nevcls. De druppels zijn dicht en be-
zitten duisternis (tenebrae) (18). 

14. Kepler, Ges. Werke, Bd 2, 23-24 en 368. 
15. O. c, 37. 
16. O. c, 33. 
17. R. Wolf., Gesch. der Astronomic, Miinchen 1877, 319. Zie noot 12. 
18. De Stella nova in pede Serpentarii. Zie Kepler, Ges. Werke Bd 1, 245. 
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In een werk van 1610 vcrzekert Kepler weer, dat de kleuren van dc 
regenboog een gevolg zijn van de zonnestralen, die door waterdruppels 
gaan, maar verder gaat hij hicrop niet in (19). 

Het werk van Kepler op het gebied van de klcurentheorie moet van 
zeer geringc betekenis geacht worden. Toch bracht Kepler de optica een 
heel eind verder en werkte indirekt tot het verkrijgen van een beter inzicht 
in de kleuren mede. Van veel belang is echter, dat hij er op wees, dat 
zwarte voorwerpen meer stralen absorbcren dan witte. 

Dc tweede uitgave van het werk Mysterium Cosmographicum (20) 
van 1621 bevat marginale aantekeningen over kleuren, die in dc eerste 
uitgave van 1596 ontbrcken. Kepler vergelijkt hierin de kleuren tussen 
licht en duisternis, met het oneindig grotc aantal tonen in een oktaaf. Geel 
is een soort gemiddclde. Als de invloed van dc zon vermindert en de hoe-
veclheid duisternis (umbra) in de wolk toeneemt gaat de kleur via rood 
naar zwart of donker (umbrosus). Dit is het geval vanaf de gele midden-
ring naar buiten. Vanaf dit geel naar binnen gaat het via groen (viridis), 
blauw (caeruleus) en violet (purpureus, violaceus) naar zwart. In dit ge
val is dc kleurenvcrandering te wijten aan breking. 

Kepler vrocg zich af of de grootte van de hock van breking de 
grenzen tussen de kleuren groen, blauw enzovoort bepaalt. Dc gele kleur 
van het licht ontstaat als het licht loodrecht op het grcnsvlak staat. Dc 
hoek van breking is dan 0°. Bij een hock van breking van 90°, die niet 
voorkomt als de lichtstralen van lucht naar de stof bewegen, is er geen 
licht, dus een hock van 90° komt overeen met de kleur zwart. Kepler 
meent nu, dat het geel (flavus) overeenkomt met een hoek van breking 
van 1/6 van 90°, het groen met 1/5 van 90°, terwijl de kleuren blauw, 
purper en violet corresponderen met dc getallcn 1/4, 1/3 en 1/2. Hoe 
Kepler zich dit alles voorstelde blijft echter vrij onduidelijk. 

E. Ramus, Risnerus en Snellius 
Pierre de la Ramee (1515-1572) gaf geen bock over dc optica uit, 

maar in zijn testament van 1568 spreekt hij over werken, die hij met 
Friedrich Reisncr (tl580) over de optica en de astronomic begon. De 
optica van zijn leerhng Reisncr was voor een groot deel afkomstig van 
de la Ramee (21). Dit werk bestaat uit vier boekcn. J.A. Volgraff gaf het 
eerste boek tesamcn met door Willebrord Snel (1591-1626) gemaaktc 

19. Tertius interveniens, Kepler, Werke (Frisch), Bd I, 570. 
20. Kepler, Werke (Frisch), Bd I, 200. 
21. Fr. Risner, Optica. Cassellis 1605 ; 2e uitgave Cassellis 1615 (Un. Bibl. Leiden). 

R. Hooykaas, Pierre de la Ramee, Leiden 1958, 40. 
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aantekeningen in 1918 tc Gent uit, zodat het gemakkelijk geraadpleegd 
kan worden. De aantekeningen van Snel geven geen eigen opinic, maar 
zijn citaten uit oudere werken. 

Ramus wijst crop (22), dat Aristoteles zich in De anima en De sensu 
slechts kort met de kleuren bezighield, hetgeen niet te verwonderen is, 
aangezien het wezen van de kleur zeer onbegrijpelijk is. Daardoor ver
schillen de meningen van de oude filosofen van clkaar. Ramus behandelt 
Plato, Aristoteles, de door Aristoteles gcnoemde mening der Pythago-
reeers en noemt Witelo. 

Van Aristoteles neemt Ramus dc mening over, dat een kleur of ex-
treem of intermediair is (23). De extreme kleuren zijn wit en zwart. 
Ramus is het met Aristoteles niet cens, dat zwart de privatio van wit is. 
Zwart is wel een kleur. 

Indien zwart slechts de privatio van wit is, zal het gemengd met 
geschikte andere kleuren geen nieuwe kleur voortbrengen. Plato, Aristo
teles, Theophrastos en de andere geleerden hebben alien gcleerd, dat 
menging van zwart met een andere kleur een nieuwe kleursoort kan ge
ven. De zwartheid bezit door zichzelf een aktueel zijn waardoor deze 
zichtbaar is. Het verschil met dc withcid is, dat er minder licht is (24). 

De intermediaire kleuren die het prachtigst zijn, zijn rood (puniceus), 
groen (viridis) en purper (purpureus), want deze zijn aanwezig in de 
regenboog. In zijn bespreking van de regenboog noemt Ramus enkele 
gedachten van Plato, Aristoteles, Theophrastos en Witelo (25). 

De kleur hangt af : f Van het licht, want bij een zonsverduiste-
ring lijkt alles saffraangecl (croceus); 2\ Van het medium, want het licht, 
dat een gekleurde ruit passecrt geeft op een witte muur de kleur van de 
ruit; 3". Van de afstand, want witte voorwerpen, die ver van ons verwij
derd zijn lijken minder wit (cf. Aristoteles, Caput 4 van de Met.) : 4*. 
Van dc sterkte van het oog. Bij geelzucht wordt wat niet geel is, toch 
geel gezien (26). Hierbij noemt hij Lucretius, die hierop ook wees. 

Volgens Ramus is een straal een lijn, waarlangs de zichtbare species 
beweegt. Als deze op een voorwerp valt, gaat ieder punt daarna ook een 
species uitzenden. Het blijkt dat Ramus wel met species werkt, maar niet 
op dc wijze van de scholastiek. Ramus geeft vele citaten uit Lucretius 
en noemt het kameleon (biz. 51). Het blijkt, dat Ramus een van de 

22. Risner, Optica, Liber I, Caput 36. 
23. O.c, Liber I, Caput 37. 
24. O. c . Liber I. Caput 38. 
25. O. c . Liber \, Caput 39. 
26. O. c . Liber II, Caput 25-28. 
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eerste auteurs is in wiens boek vele malen versrcgels van Lucretius ver-
meld worden. 

Ramus' beschouwingen over de kleuren tonen aan, dat hij, hoewel 
hij de wijsbegeerte van Aristotdes afwees, toch allerlei begrippen van 
Aristotdes gebruikte. Ook dc speciestheorie der Scholastiek werd door 
Ramus aanvaard (27). 

F. De Boodt 
Anselmus Bo&tius de Boodt (1550-1632) was Itj farts van kcizcr 

Rudolf II. Hij bespreekt de kleuren der edelstenen in een werk over de 
mineralogic (28). 

Dc Boodt acht de verklaring van de aard en het wezen van dc kleur 
zeer moeilijk. Weinig natuurkundigen leren hetzelfde. 

Met Aristoteles meent dc Boodt, dat de kleur een zichtbare kwahteit 
van het voorwerp is. Door een overgang van potentie naar aktus wordt de 
fcleur door het licht zichtbaar gemaakt. 

Sommige stenen zijn gekleurd en doorzichtig, andere zijn gekleurd 
en ondoorzichtig. Al hun kleuren zijn reed aanwezig, zelfs als het licht 
ontbreekt. De Boodt behandelt vijf verklaringen van de kleuren der edel
stenen : 

1. De algcmecn aanvaarde mening, dat stenen metaalachtige en mi-
neraalachtige uitwasemingcn of gecsten bevatten, aangezien 
metalen en mineralen gemakkelijk van kleur verandcren. Een 
voorbedd is de overgang van lood met azijn in wit (loodacetaat), 
die in zwart met oleum (zwavdzuur). In het laatste geval ont
staat Joodoxyde. 

2. De mening, dat de kleuren toegeschreven mocten worden aan 
de aanwezigheid van sal armoniacus naturae, een stof, die in mi
neralen, aarde, stenen, metalen, blocmen en edelstenen aanwezig 
is. 

3. De mening, dat door de verschillende menging en verwarming 
van de elementen de kleuren ontstaan (blijkbaar bedoelt de Boodt 
de theorie van Bernardino Telesio). 

4. De verklaring van de kleuren met behulp van de primaire kwa-
liteiten (Albertus Magnus). 

27. O. c . Liber I. Caput 3. 
28. A. B. de Boodt, Gemmanim et lapidum historia, Hanau 1609 en Leiden 1636, 3e 

uitgave verzorgd door Johannes de Laet, Leiden 1647. Ik raadpleegde de laatste 
(Un. BibL Leiden). Een franse tekst verscheen In 1614. Cap. XV. De Gemmanim 
ac lapidum Coloribus, 50-58. 
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5. De verklaring met de menging van wit en zwart. Bij de regen
boog worden de kleuren verklaard met de menging van licht en 
duisternis (schaduw). 

Dc laatste drie verklaringen worden door de Boodt afgewezen. Hij 
geeft de voorkeur aan een ontstaan der kleuren tengevolge van een zaad 
(seminatio), dat in dc stenen aanwezig is of er van elders is ingeplant. 
Hij wijst er nog op (zie bij Scaliger), dat door de menging van zwart en 
wit nimmer de intermediaire kleuren ontstaan (blauw, geel, rood en de 
kleur van menie). Wel ontstaat een askleur. Meer wit geeft een zuiver-
der askleur, weinig wit een meer donkere askleur. 

De volgende mengkleuren worden genoemd : 
Blauw (caeruleus) en geel (flavus) geven groen (viridis) ; rood (ru

ber) en blauw violet (violaceus); meniekleur (miniatus) en rood (ruber) 
purper (purpureus); wit en rood rose (roseus); wit en blauw de mclk-
kleur (lacteus); meniekleur en geel resp. rood en wit geven geelbruin 
(helvus vd gilvus); geel en groen de honingkleur (mellinus); meniekleur 
en geel resp. wit en rood geven mellinus en wasgcel (cereus). 

De Boodt beweert, dat wit een apparente kleur is, die ontstaat als 
de materie bestaat uit een mcnigte oppcrvlakjes. Hierdoor wordt de 
materie ondoorzichtig. Sneeuw wordt doorzichtig als ze in water overgaat, 
doordat de materie een geheel wordt. 

Het feit dat de Boodt erop wijst, dat er gekleurde doorzichtige 
edelstenen zijn, toont dc onhoudbaarhcid van het standpunt van Aristo
tdes aan volgens wie de kleur de grens van het doorzichtige is. Aange
zien men door dc steen heen kijkt, heeft immers het doorzichtige geen 
grens. 

G. De Dominis 
Marco Antonio de Dominis (1560-1624), aartsbisschop van Spalato, 

maakt onderscheid (29) tussen de permanente of rede, die de eigen kleu
ren van de lichamen zijn en dc apparente, die hij « colores emphatic! et 
apparentes » of « splendidi » noemt. Dc laatste zijn het licht zelf. Zij ont
staan door dc menging van het licht en ondoorzichtigheid (aan Albertus 
Magnus en Cardanus ontlecnd). Een lichaam is voor ons wit als het licht 
in het lichaam zuiver is (stcrren en het vuur) en als er geen ondoorzichtig
heid in het lichaam is. Dc intermediaire kleuren ontstaan door de bijmen-
ging van ondoorzichtigheid. Als aan het vuur rook bijgemengd wordt, 

29. M. A. de Dominis, De radiis visus et lucis, Venetiis 1611 (Un. Bibl. Leiden), Caput 
ra, par. 6, 9-10. 

136 



dan wordt het rood (ruber). De stcrren en de zon zijn dicht bij de ho
rizon rood, omdat de dampen ondoorzichtig zijn. 

De Dominis noemt vier intermediaire kleuren : 
1. Rood (puniceus, ruber). Deze kleur ontstaat als er een geringe 

ondoorzichtigheid is, waardoor het blinkend witte icts verdui-
stcrd wordt. Zij is het meest lichtgevend van de intermediaire 
kleuren tussen wit en zwart. Als zonlicht op een prisma valt 
ontstaat rood, waar het prisma het smalst is. Hier is de gevolgde 
weg het kortst en dus de ondoorzichtigheid het kleinst. 

2. Groen (viridis) ontstaat bij een grotere ondoorzichtigheid (een 
langere doorlopen weg in het prisma). 

3. Blauw (caeruleus) en purper (purpureus) ontstaat bij nog meer 
ondoorzichtigheid (waar het prisma het breedst is). De kleur 
purper is het donkerst. Dc Dominis wijst er nog op, dat het 
vooral om dc ondoorzichtigheid gaat en niet zozcer om dc leng-
te van de doorlopen weg of de breedte van het glas. Bij nog 
meer ondoorzichtigheid ontstaat zwart, een kleur, die niet be-
schouwd moet worden als een positieve kleur, maar als een pri
vatio. De andere intermediaire kleuren zijn een mengsel van de 
voorafgaande (30). 

Een met water gevulde glazen vaas doct kleuren ontstaan als het 
licht verschillende w^egen in het water aflegt. Ver verwijdcrde bergen 
lijken blauw, omdat het medium tussen dc bergen en ons oog zeer aan-
zienlijk is. Om dezelfde reden is de hemcl blauw (31). 

De oorzaken van de kleuren van de regenboog acht de Dominis (32) 
voor de mensdijke gcest zeer duister en gewikkcld in bijna onoplosbare 
mocilijkheden. Hij wijst crop dat Johannes Chrisostomos (354-407), 
aartsbisschop van Constantinopd, over de verborgen voortbrcnging er
van sprak. Sommige geleerden leggen te veel de nadruk op het fysische 
aspect, anderen tc veel op het wiskundige. 

Op een tinnen vaas, op zeepbellcn, in de haren van de wenkbrauwen 
ontstaan kleuren, omdat het licht door de menging met ondoorzichtigheid 
in kleuren verandert (33). Blijkbaar zijn deze kleuren apparent. De kleu
ren op dc duivenhals, de veren van een pauw zijn echter permanent. Om
dat deze niet in de helc veer aanwezig zijn, maar slechts in bepaalde 
delen worden zij slechts zichtbaar bij een positievcrandering. Zonne-

30. Zie ook Mersenne, Correspondance, II, 668-669. 
31. Over de vaas met water, zie ook De Dominis, o. c, Caput IV, par. 7, 13-14. 
32. O. c, de Dom., Caput X, 43-46. 
33. Zie ook Caput III. 
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stralen, die een gekleurde doorzichtige ruit passeren, krijgen de kleur 
van het glas. Als het glas ongekleurd is, dan ontstaan door de ondoor
zichtigheid toch kleuren, want een met water gevulde glazen vaas ver-
oorzaakt de regenboogkleuren op een muur. De Dominis behandelt de 
regenboogverklaringen van Albertus Magnus, Cardanus, Aristoteles, 
Alexander van Aphrodisias, Olympiodoros, Piccolomini en Vicomercatus. 
Hij kent het werk van Witelo. De Dominis verwijt Albertus Magnus, 
dat zijn behandeling van de regenboog te fysisch is, daar hij met elemen
ten werkt. Hij verwaarloost de terugkaatsing der stralen. De plaats van 
de boog hangt af van de stand van de waarnemer, dus dc stralen zijn 
van belang (34). 

De voorafgaande beschouwingen past dc Dominis toe op de verkla
ring van de regenboogkleuren. De buitenrand van de hoofdboog is rood 
(ruber, puniceus), omdat de daar teruggekaatste stralen volop genieten 
van zeer helder, met niet al te veel ondoorzichtigheid gemengd, licht. In 
het midden is er wat meer ondoorzichtigheid en ontstaat derhalve groen. 
Beneden is er nog meer ondoorzichtigheid en ontstaat blauw (35). 

De Dominis meent, dat de stralen de druppels ingaan en dan tegen 
de achterzijde ervan terugkaatsen. Hij beschouwt een bolvormig door-

£ zichtig lichaam. 
Uit het centrum 
van een bolvor
mige lichtbron B 
gaan stralen naar 
de bol met mid-
dclpunt A. Door 
dc breking aan 

Fig. 1. Ontleend aan de Dominis, De radiis visus et dc voorzijdc van 
lucis, Venetiis 1611, biz. 46. dezc bol ontstaat 

een convergentie van de stralen bij de achterzijde. Door de terugkaat
sing tegen de achterzijde en omdat de bolvormige lichtbron ook stralen 
uit andere punten zendt, ontstaat bij de achterzijde tweerlei terugkaat
sing. Dc cne is gericht naar F en E, de andere loopt echter in de buurt 
van BA (gaat naar H en I). Straal GF doorloopt in de druppel de klcin-
ste weg en is daarom puniceus, M de grootste en is dus purpureus, die 
van GN ligt er tussen in en is dus viridis (36). 

34. O. c . Caput XI, 47-50. 
35. O. c, Caput XIII. 54-59. 
36. Caput IV, par. 7. 
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Het voorafgaande leert dat de Dominis uitsluitend denkt aan de af-
standcn. die de stralen in de bol aflcggcn. Hij wijst op de breking aan 
dc voorzijdc, op de terugkaatsing tegen de achterzijde, weet ook dat de 
stralen daarna weer aan de voorkant worden gebroken, maar aan het 
laatste hecht hij geen betekenis, daar hij dc lengte van dc wegen in de 
druppels bepalcnd acht voor het ontstaan der kleuren (37). 

Zijn boek is bijna uitsluitend gewijd aan dc bespreking van de appa
rente kleuren, de permanente kleuren worden slechts terloops vermdd. 

H. d' AiguiUon 
Volgens de Jezuiet Frangois d'AiguiUon (38) (1566-1617) is het oog 

gevodig voor licht en kleur, maar de kleur is slechts zichtbaar als er Ucht 
aanwezig is (39). Dc kleuren van de regenboog en van het prisma noemt 
d'AiguiUon reele lichten (verae luces), de kleuren op de veren van een 
pauw zijn rede kleuren (veri colores), terwijl de kleuren, die ontstaan 
als het licht door een gekleurde ruit beweegt gemengd zijn uit het licht 
en de Ideur van dc ruit (40). 

d'Aiguillon maakt dus onderscheid tussen rede lichten, rede kleuren 
en bovendien is er nog een mengsel van beide. 

Een kleur wordt alleen gezien als het gekleurde lichaam licht naar het 
oog terugkaatst. Omdat in het ondermaanse geen enkel lichaam volko-
men doorzichtig is, zal er altijd licht teruggekaatst worden (41), 

Het licht is onstoffehjk, want als het stoffclijk was, zou het licht 
langzamer door een hard medium dan door een zacht bewegen. Empe-
dokles zegt daarom ten onrechte, dat het licht stoffclijk is. Volgens 
d'Aiguillon is het licht ook geen stoffelijkc eigenschap. Verder is het 
licht altijd gekleurd. In verband hiermce noemt hij dc mening van Mar-
silius Ficinus, die alle kleurverschillen in het licht (in de lichtbronnen) 
toeschrijft aan de graden van verdunning en verdichting der materie (42). 

d'Aiguillon noemt drie auteurs, die van mening zijn, dat licht en 
kleur indentiek zijn: 

37. O. c . 65. 
38. Fr. Aguilonius, Opticorum libri sex, Antwerpen 1613. 

Francois d'Aiguillon was rector der Jesuitenorde te Antwerpen en organiseerde daar 
het onderwijs in de natuurwetenschappen voor zijn orde. Het genoemde werk is het 
eerste deel van een werk over de optica. Het tweede deel over de terugkaatsing 
en breking is nooit uitgegeven. 

39. O. c , 28. 
40. O. c, 29. 
41. O. c, 31-32. 
42. O. c , 33-34 en M. Ficinus, liber primus, Enneadis 2, Plotini, ..'.-. 
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1. Plato, volgens wie de kleur een soort licht is (Timaios). 
2. Avempace, volgens wie er in de lichamen geen kleur meer is. 

als het uitwendige licht afwezig is (d'Aiguillon ontleende deze 
opinic aan het commentaar van Averroes op Dc anima van Aris
toteles (boek 2 ) ) . 

3. Albertus Magnus volgens wie er in de lichamen een kwalitcit 
blijft, zelfs al is het licht afwezig, die een gevolg is van de 
primaire kwaliteiten. 

Deze is als het ware de materie van dc kleur, terwijl de vorm van de 
kleur het licht is (43). 

Met Albertus Magnus is d'Aiguillon het eens. De reele kleuren, die 
constant en stabid zijn ontstaan door de vereniging (societas en com-
plexus) der primaire kwaliteiten en niet uit het licht. Zij hebben een 
aard die anders is dan die van het licht, want er zijn verschillende kleur-
soorten, terwijl er maar een soort licht is. 

De apparente kleuren van de wolken, van de zee, van vogds bij be-
straling door dc zon verschillen echter niet van het licht (44) en zijn 
rede kleuren (45). 

Er zijn vijf enkdvoudige kleuren : wit (albus), geel (flavus), rood 
(rubeus), blauw (caeruleus) en zwart (niger). De eerste (candor) en 
de laatste (nigror) zijn de extreme kleuren. Zij zijn het verst van clkaar 
verwijderd, terwijl candor het meest op het hcht lijkt en nigror het meest 
tot het donker nadert. Een glad oppervlak is daar zwart, waar geen terug
kaatsing naar het oog optreedt. 

De drie intermediaire kleuren zijn geel, rood en blauw. Uit geel en 
rood ontstaat aureus (goudkleur), uit rood en blauw violet (purpureus) 
en uit geel en cyaneus (caeruleus) ontstaat groen (viridis). 

De laatste drie kleuren (aureus, violet en groen) zijn samengesteldc 
kleuren (46). 

De kleuren kunnen op drie manicren ontstaan 
a. Door een compositie realis in de materie : geel goudpigment en 

blauw indicum geeft groen. 
b. Bij een compositio intentionalis, als schilders over een gele streep 

verf een blauwe geven ontstaat groen. De intentio van de gde 
kleur dringt door in het indicum (het blauw) en geeft met dc 
intentio van de blauwe kleur groen. 

43. O. c, 37 en A. Magnus, lib. de sensu et sensili, tract 2. Cap 1. 
44. O. c, 37. 
45. O. c, 38. 
46. O. c, 38-39. 
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FRANCISCl AGVILONII 

ALBVS FLAWS RVBEVS CiERVLEYS NIGER 

Fig. 2. Ontkiead aaa Fr. Aguilonius, Opticorum, Antwerpen 1613, bb. 40. 



c. De compositio notionalis. Deze treedt op als men naar een vecl-
kleurig fijnmazig weefsd kijkt, zonder dat men dc aparte kleu
ren ziet. In het oog komen de aparte kleuren bij elkaar (47), 

Belangrijk is wat d'Aiguillon schrijft over de toevoeging van wijn-
steenzuur (guttula olci ex facce vini) aan een aftreksel van viooltjes, 
waarbij de rode (puniceus) kleur terstond in groen (viridis) verandert 
(48). 

Dc verscheidenheid binnen een kleursoort schrijft hij toe aan ver
zwakking (remissio) of versterking (intcnsio) (49). 

De kleuren van dc wolken zijn reed omdat zij de uitwasemingcn 
aangeboren zijn. Hetzelfde geldt voor de kleuren van veren. De kleuren
vcrandering van de laatste ontstaat doordat de veren een ander gekleurd 
deel tonen. 

De kleuren van de zee bij zonsondergang zijn apparent, ten dele zijn 
zij eigen kleuren. De kleuren achter een gekleurde ruit noemt d'Aiguillon 
«phantastici» (50). 

De kleuren van het kameleon zijn reed. Zij moctcn vergeleken wor
den met de rode (rubor) kleur van dc mensdijke huid bij schaamte en 
met de vale (pallor) bij angst... Dan bevat dc huid meer of minder bloed. 
Bij het kameleon maken vloeistoffcn, die elk een eigen kleur hebben, dat 
de kleuren over het helc lichaam verandcren, terwijl bij de mens alleen 
een klcurvcrandering van het gdaat optreedt (51). 

De kleuren van het prisma, de regenboog, de halo en de bijzonnen 
zijn alle apparent. 

d'Aiguillon onderscheidt drie soorten van kleuren : 
a. De reele (veri ac rcales), die men beter stoffclijk (matcrialcs aut 

corporeos) kan noemen, aangezien die van dc tweede groep ook 
reeel zijn. Deze kleuren ontstaan uit de primaire kwali
teiten of zij brengen eigen speciale vormen voort. Voorbedden 
zijn de witte kleur van krijt en de rode van menie, 

47. O. c, 39. 
48. O. c, 38. Dit is van belang omdat Gassendi en Boyle in hun werken ook dergelijke 

voorbeelden noemen. Ik neem aan, dat de apothekers bij de bereiding van planten-
aftreksels dit feit vaak constateerden (mogelijk komt het reeds bij Galenus voor), 

49. O. c, 40. 
50. O. c, 43. 
51. O. c, 44-45. Voor het kameleon verwijst d'Aiguillon naar Plinius, Historia natu-

ralis, lib. 8. cap. 33, naar Aristoteles, Historia animalium, lib. 2. cap. 11 en naar 
twee versregels van Ovidius. 
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b. De intcntionde of notionde (colores intentionales seu notiona-
les). Zij ontstaan als een lichtbron licht door een doorzichtige 
gekleurde stof stuurt. Als het licht de stoffelijkc kleuren aan-
raakt wordt het licht ermee gekleurd. Hiertoe behoren ook de 
kleuren, op een wit papier, dat men in het brandpunt van een 
lens houdt. Deze kleuren zijn slechts aanwezig zolang er licht is. 

c. De aparentc kleuren (colores phantastici seu apparentes), waar-
toe behoren dc kleuren van de regenboog, de bijzonnen, dc halo 
en die van vedhockige edelstenen. Zij zijn alleen in doorzichti
ge stoffen aanwezig en deze kleuren zijn het licht zelf. De ver
klaring ervan is te moeihjk. Zij ontstaan uit een zekere infractie 
(richtingsverandering) der stralen. 

De permanente kleuren der lichamen zenden slechts species uit als er 
licht is, omdat het hcht als het ware dc vorm der kleuren is zonder welke 
zij zich verbcrgen. De intcntionde kleuren zijn slechts in het donker zicht
baar, omdat deze kleuren als het ware door veel licht gckctend worden, 
waardoor zij verborgen blijven (52). 

d'Aiguillon is dus een aanhanger van dc speciestheorie. Alle zichtbare 
dingcn zenden onstoffelijke species uit, die voordurend uit dc voorwerpen 
stromen. Door deze species worden o.a. dc reele kleuren der dingcn 
weergegeven. Men moet ze niet bcschouwen als stoffelijkc emanatics van 
I>emokritos. Het licht is de species van een lichtbron, De intcntionde 
kleur is dc species van een gekleurd lichaam. Zoals uit ccn lichtbron voort-
durend licht stroomt zonder dat de kracht van dc lichtbron afncemt, zo 
stromen uit gekleurde lichamen voortdurend kleuren. Elk punt van een 
gekleurd lichaam zendt in alle richtingen een species uit door de werking 
van het lidit. Dit brengt een bepaalde kleur naar alle punten van het door
zichtige medium. De species bewegen zich instantaan, dus tijdloos, langs 
rechtc lijncn (53). 

Het werk van d'Aiguillon bevat vele citaten uit het gcdicht van 
Lucretius (54). Dit is ook het geval in de Optica van Risner en Ramus van 
1606. Men kan hieruit afleidcn dat in deze tijd een grotere bclangstclling 
voor Lucretius bestond. Inderdaad trad in deze tijd een herleving der 
atomistiek op. 

52. O. c, 45-47, 64. 
53. O. c, 48-55. Hij geeft acht argumenten voor de speciestheorie. Bij het eerste noemt 

hij Durandus (Durand de Saint-Pour;ain, ca 1330) als tegenstander van de species
theorie. 

54. O. c . 42, 46, 49, 50. 54. 
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d'Aiguillon blijkt het werkje van Thylesius over de kleuren te ken
ncn (55). Hij wijdt verder nog veel aandacht aan Augustinus. Hij meent 
de speciestheorie te kunnen verdedigen met behulp van de volgcnde op-
mcrking uit diens werk : « Als men naar een lichtbron kijkt en vcrvolgcns 
de ogen sluit, dan ziet men na elkaar verschillende kleuren» (56). 
Hij leidt hieruit blijkbaar af, dat de species nog even in het oog aanwezig 
is. 

Hij geeft ook een citaat uit een commentaar van Themistius op het 
werk De insomniis van Aristoteles : Als iemand de blik van een intens 
bekeken voorwerp afwendt, dan zal hem toch de vorm van het bekeken 
ding vergezellen, alsof de ogen aangedaan en in het bezit zijn van dc 
eerste indruk (pulsus). Daarom zal iemand, die zich van de zon naar het 
ondoorzichtige wendt niets zien door dc overvloedige schittcring (splen
dor) van het licht. Evenzo zal iemand die lang naar iets, dat wit (praecan-
didus) of groen (viridis) is, kijkt deze kleur blijven zien. Maar ook als 
men naar de zon of iets anders dat schittert, kijkt en vcrvolgcns met de 
ogen knippert, ziet men eerst ccn witte of groene kleur, daarna verandert 
deze in rood (puniceus), dan in violet (purpureus), en tenslotte in zwart 
(ater) om dan te verdwijnen (57). 

Een voorwerp dat niet door het licht verlicht wordt, is onzichtbaar. 
Want het licht trekt de species naar het oog en er moet ccn qualitas 
mixta ontstaan uit het licht en de kleurvormcn. De kleur heeft een oor-
zaak in zich, waardoor men hem ziet, zonder licht wordt de kleur aktueel 
niet gezien. Het licht is nodig opdat de species van het voorwerp in het 
medium een verandering kan tewcegbrengen. 

Grote waardering voor d'Aiguillon heeft Constant!jn Huygens (1596-
1687), devader van Christiaan (1629-1695) (58). 

De invloed van d'Aiguillon 
Het werkje Selectae propositiones, Mussoponti 1622 (Univ. Bibl. 

Leiden) bevat een aantal stdlingen betreffende de rekenkunde, de mcct-
kunde, de mechanica, dc cosmografie en de optica, waarover gesproken 

55. O. c , 44, 56, 57. Antonius Thylesius (1480-1542), lib. de Coloribus van 1545 was 
gewijd aan de etymologic van de namen der kleuren. 

56. Augustinus, lib. 11 de Trinitate, cap. 2. Zie Aguilonius, o. c , 56. Hij verwijst ook 
naar Arist. lib. 5, De generatione animalium, cap. 1 en naar Arist. De insomniis, 
cap. 2. 

57. Themistius, lib. de insomniis. Zie Aguilonius, o. c , 56. 
58. C. Huygens, de jeugd van Constantijn Huygens, Rotterdam, Antwerpen 1946, pp. 

103-105, vertaling van A. H. Kan. 
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werd op ccn fecst tcr ere van dc Heiligen Ignatius en Xaverius. Enkele 
ervan hebben te maken met de kleuren. 

Genoemd worden de vijf enkdvoudige kleuren wit (albus), geel (fla
vus), rood (rubeus), blauw (caeruleus) en zwart (niger) alsmedc dc drie 
belangrijkstc samengesteldc goudkleurig (aureus), purper (purpureus) en 
groen (viridis) hetgeen wijst op de invloed van d'Aiguillon. De zoge
naamde apparente kleuren zijn reeel en omdat zij sterk van het licht 
afhangen zijn zij zeer verandcrlijk. 

De permanente kleuren houden verband met de primaire kwaliteiten 
en met de mate van de dichtheid en de ondoorzichtigheid, terwijl er 
een zekere invloed van het licht is (biz. 30, II) . Deze kleuren kunnen op 
twee manicren ontstaan : 

1. Reahter door een ware menging (mixtio). Een voorbedd is de 
menging van goudpigment met het blauwe Indicum. Er ontstaat 
groen. 

2. Intentionalitcr. Een voorbedd is de groene kleur, die men ziet 
als het licht van ccn kaars door een blauw voorwerp bekeken 
wordt. 

Hoe echter de kleuren uit dc primaire en secundaire kwaliteiten en 
uit het licht op vogelveren, in haren, in blocmen, vruchten, plantcn, hout en 
metalen ontstaan kan men alleen maar bewondcren en nauwelijks ver
klaren (biz. 30, III) . 

Men acht het nog nodig er op te wijzen, dat er geen uit het oog 
komende stralen zijn. De zichtbare species der voorwerpen zorgen ervoor, 
dat men kleuren waarneemt. 

/ . Froidmoni 

Liebert Froidmom (1587-1653), professor te Lcuven (59), laat dc 
kleuren der wolken ontstaan door de menging van de stralen van zon of 
maan met de ondoorzichtigheid van dc wolken. 

Dc oncindige verscheidenheid der intermediaire kleuren is het ge
volg van de menging van de blinkende witheid van het licht met de 
zwartheid van de schaduw. Vandaar, dat op de hals van ccn duif en de 
veren van een pauw kleuren ontstaan, want de stand van dc hals en de 
plaatsing der veren zorgen voor schaduwen, die met het zonlicht gemengd 
worden. Hij verwerpt de mening van de Dominis, dat de kleuren in de 
veren zelf aanwezig zijn (60). 

59. Liberti Fromondi, Meteorologicorum Libri sex, Antverpiae 1627 (U. B. Leiden). 
Andere uitgaven Zijn van 1639, 1656 en 1670. 

60. O. c. 413. 
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Froidmont spreekt in een werk (61) van 1631 over de kleuren van 
ondoorzichtige lichamen en bestrijdt de mening van Francesco Suarez 
(1548-1617), dat een wit oppervlak het gezichtsvermogen volgens het 
oppervlak en niet volgens een zekere diepte begrenst (62). Het laat
ste betckent, dat witte oppervlakken volkomen ondoorzichtig zijn. Froid
mont ondersteunt zijn mening met een aanhaling uit ccn brief van lo 
Bapt. Benedictus aan Philibert. Pingonius, waaruit blijkt, dat het licht 
niet alleen door het oppervlak van gekleurde lichamen wordt terugge
kaatst, maar ook enigszins naar binnen dringt en dan de kleur van deze 
lichamen beinvloedt. 

Froidmont is een zeer belezen auteur. Hij noemt in zijn Meteorolo-
gica Plato, Aristoteles, Alexander van Aphrodisias, Lucretius, Poseido-
nios, Seneca, Phnius, Ammonius, Horatius, Ovidius, Vergilius, Averroes, 
Albertus Magnus, Witelo, Thimon, Mdanchton, Vicomeratus, Laurent, 
Cardanus, Scaliger, Gemma, Maurolycus, de Dominis, d'Aiguillon, Kepler, 
Wendelin, Liceti, Sndhus en Bodin. 

Merkwaardig is nog de door Froidmont bestreden mening van Wen
delin, dat de kleuren van de regenboog in de zon zelf aanwezig zijn 
(colores Iridis esse tales in ipso Sole) (63). 

/ . Mersenne 

Marin Mersenne (1588-1648) wijst in een opstel over de regenboog 
(64) dc volgende verklaringen af : 

1. De verklaring met de wolkmaterie (Albertus Magnus en zijn 
aanhangers). 

2. De mening dat de kleuren ontstaan door de menging van of 
het doorzichtige of de zwartheid van de wolk met het op ver
schillende manicren invallende hcht (Cardanus). 

3. De verklaring van Witelo. 
4. De verklaring waarbij men let op de verschillende wijzen van 

terugkaatsing der stralen naar het oog en dc breking der stralen 
in de wolk (blijkbaar Fleischer, Maurolycus, Beeckman). 

61. L. Fromondi, Labyrinthus sive de compositione continui, Antverpiae 1631 (U, B. 
Leiden), 125-131. 

62. Suarez, Tom. 2, disp. 40. sect. 5, num. 12, Metaphysica. 
63. Froidmont, Met., 372. 
64. Mersenne, Correspondance II, 649-673. Un expose de Mersenne sur I'arc-en-del, 

samengesteld ca 1628, niet uitgegeven. 
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Mersenne meent, dat de kleuren van de regenboog verklaard kunnen 
worden door de terugkaatsing en de breking van dc stralen tegen water
druppels en sluit zich aan bij de behanddig van Maurolycus. 

van Neckstraat 102, 
's Gravenhage. 

SUMMARY 

In this essay we described a number of authors on the theory of colour in the 
period 1600-1635. No attention was paid to the adherents of the corpuscular theory. 
They will be treated later. The authors are : Scarmilionius (1601), Gilbert, Maurolycus, 
de la Ramie, Risner, Snel, De Boodt, De Dominis, Kepler, d'Aiguillon, Froidmont and 
Mersenne. 

Kepler is important, because he said that a white surface reflects many rays. If 
there are fewer rays reflected, then the surface is green. If the reflection diminishes we 
have first yellow, then bleu, red, violet and finally black. 
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