
DE KLEURENLEER V A N DE A A N H A N G E R S 
DER CORP'USCULAIRTHEORIE 

/, Mac Lean 

A. Demokntos 

Demokritos (ca 460-370 v. Chr.) en zijn aanhanger Epikouros 
(341-270 V. Chr.) leerden dat het wezen van de werkelijkheid de atomen 
en de ledige ruimte zijn. De wereld bestaat uit onzichtbare, kwalitcit-
loze deeltjes (atomen), die in een groot aantal vormen voorkomen. Door 
hun vereniging en scheiding in de ledige ruimte ontstaan en vergaan de 
materiele dingen. 

Titus Lucretius Carus (ca 95-55 v. Chr.) schreef in de eerste eeuw 
voor Christus het leerdicht «De rerum natura». Door dit dichtwerk en me-
de door de bestrijding van het atomismc door o.a. Aristoteles en Galenus 
zijn de ideeen van Demokritos bekend geworden (1). 

De zeventiende eeuw kenmerkt zich door een herleving van de ato-
mistiek waaraan de namen verbonden zijn van Bruno (1548-1600), 
Sennert (1572-1637), Basso (ca 1621), van Goorle (1591-1612), Jungius 
(1587-1657). Gassend (1592-1655), Descartes (1596-1650), Isaac Beeck-
man (1588-1637) en vele anderen. 

In dit opstel behandelen wij de beschouwingen van van Goorle, 
Bacon, Basso, Beeckman, Mersenne, Descartes, Sennert en Gassend over 
de kleuren. Tevens wordt de kleurentheorie van Bouillaud besproken. 
Bouillard wordt niet geacht te behoren tot de aanhangers van de natuur-
beschouv/ing van Demokritos. 

Het belang van de herleving der atomistiek wat betreft de kleuren
theorie is, dat men alle kleuren ontstaan kan denken uit het licht. Voor 
deze herleving werkte men ten aanzien van de permanente kleuren vaak 
met het begrip species, Het licht was slechts nodig om de kleurenspecies 
uit het voorwerp te halen of om het medium tussen het voorwerp en het 
oog doorzichtig te maken. 

Zodra echter het licht een corpusculair karakter krijgt en de deeltjes 
ervan teruggekaatst gedacht worden door een gekleurd voorwerp, vestigt 

(1) T. Lucretius Carus, De rerum natura, lateinisch und deutsch von H. Diels, Berlin 
1924. 
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men de aandacht meer op het licht zelf. Wij geven vooraf een bespreking 
van de opvattingen van Lucretius over de kleuren-

Volgens Lucretius zijn de lichtatomen kleiner dan de wateratomen, 
omdat hoorn water niet doorlaat, maar het licht wel. 

Alles wat de zintuigen aangenaam is, bestaat uit gladde ronde a t e 
men, wat onaangenaam is uit atomen met uitsteeksels. AIs deze laatstc 
in het zintuig komen, heeft men een onaangename gewaarwording (2) . 
Kleuren, die ons aangenaam zijn bestaan uit gladdere atomen dan de 
atomen van de kleuren, die wij lelijk vinden (3). Een wit of zwart voor-
werk bestaat niet uit witte of zwarte atomen, want atomen zijn kleurloos 
(4). 

Het laatste blijkt uit het feit, dat een purpergekleurde lap na ver-
snijden kleurloos wordt, voordat aparte draden ontstaan zijn. 

Kleuren zijn een gevolg van de opbouw van de stof uit atomen van 
verschillende vorm en grootte. Een andere opbouw veroorzaakt een an-
dere kleur, want de zwarte zee wordt wit als de storm het water in bc-
weging brengt en dus de onderlinge stand der atomen wijzigt. 

De kleuren zijn alleen zichtbaar als er licht is. Als de inval van het 
licht verandert, wijzigt zich de kleur. Voorbeeiden zijn de kleuren op de 
hals van een duif en de kleuren op de staart van een pauw- De stoot 
van het licht veroorzaakt hier de kleur (5). 

De oppervlakken der voorwerpen bevatten vele atomen in een bepaalde 
orde en deze oppervlakken zenden onwaarneembaar dunne filmpjes (laag-
jes) uit, waarin de orde der atomen dezelfde is als in het oppervlak. Niets 
kan de dunne weggeslingerde laagjes vernietigen (6). Na het binnen-
dringen in het oog prikkelen zij de oogzenuw en veroorzaken zij de ge
waarwording van een kleur (7). 

Bij geelzucht ziet men alles geel, omdat dan uit het menselijk lichaam 
vele atomen van een gele stof vJoeien, die zich hechten aan de laagjes 

(8). 
Het is mogelijk, dat Lucretius de emissie der laagjes veroorzaakt 

acht door de stoot van de lichtatomen tegen het voorwerp. Het blijkt niet, 
dat hij denkt aan een opname van de lichtatomen in het laagje. Misschien 

(2) O.c, n, 38M07. 
(3) 0.c„ II, 410-477. 
(4) O.c, II, 730-755. 
(5) O.c, II, 757-841. 
(6) O.c, IV, 55-115. 
(7) O.c, IV, 216-255. 
(8) O.C., rV, 299-311. 
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bedoelt hij, dat door de stoot van het licht de orde der atomen zich wijzigt 
en dan maakt het inderdaad verschil of het licht loodrecht of schecf invalt 
en kan men de kleurenveranderingen op de hals van een duif begrijpen 
(9). 

B. David van Goorle 

Volgens David van Goorle (1591-1612) is elk lichaam een aggregaat 
van atomen en niets is er in de dingen reeel dan alleen de atomen (10). 
Alle eigenschappen der voorwerpen worden bepaald door de bijzondere 
rangschikking der atomen. Alle kwahteitsverschillen moeten tot een ruim-
telijke rangschikking der atomen worden teruggebracht. De eigenschap
pen komen niet aan de atomen als zodanig, doch slechts aan hun aggre-
gaten toe. (11). 

Onbelichte voorwerpen zenden een species uit, waarin geen kleur 
aanwezig is. Hij stelt zich bovendien voor, dat een voorwerp ook een van 
buiten komende species, die bijvoorbeeld van het zonlicht afkomstig is, 
terugzendt. Er ontstaat dan een gemengdc species (mixta species) uit de 
twee genoemde, die wel een kleur heeft. Vandaar dat van Goorle het ont
staan van een kleur aan de kracht (vis) van het licht toeschrijft (12). 
Een zwart voorwerp zendt ook een eigen species uit, maar neemt de spe
cies van het licht niet op (zendt ze niet terug). Daarom is een zwart voor
werp overdag eender gekleurd als in de nacht. 

Als men het beeld van een voorwerp in een spiegel waarneemt, dan 
wordt de waargenomcn kleur bepaald door een menging van de species 
van de spiegel en die van het beeld. 

Omdat er verschillende soorten licht zijn, zijn er vele kleuren. Een 
andere lichtsoort geeft aan een voorwerp een andere kleur. Een voorwerp 
heeft bij belichting door de zon een kleur, die verschilt van die bij maan-
licht. Toch is van Goorle van mening, dat de eigen species van een voor
werp karakteristiek is voor het voorwerp zelf. Verschillende lichamen zen-

(9) O.c, II, 805a-824. 
(10) Davidis Gorlaei, Exercitationes philosophicae, Leiden 1620 {U3. Leiden). De 

zevende Exercitatio De qualitate (100-180) bevat het opstel «De colore> (161-
171). Zie nog voor gegevens over van Goorle : K. Lasswitz, Gesch. der Atomistik, 
2de uitgave, Leipzig 1926. I, 455-463 en F.M. Jaeger, Historlsche studien, Gro-
ningen 1919, 51-98. 

(11) Van Goorle, o.c, 140, 247. 
(12) O.C., 167-169. 
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den verschillende species uit en daarom zijn de kleuren verschillend (13). 
Van Goorle wijst de bewering af, dat de oorzaak der kleuren de 

warmte en de juiste menging der elementen is (14). Hij noemt in dit 
verband het ontstaan van secundaire kwaliteiten (kleuren) uit primaire, 
waaruit blijkt, dat hij de theorie van Albertus Magnus kent. Ook de meer 
aanvaardbare mening, dat de kleuren ontstaan door de menging van het 
licht en het ondoorzichtige acht hij onjuist, daar men dan niet kan inzien, 
hoe deze menging plaats vindt in het midden van een ondoorzichtig 
voorwerp, daar dit geen licht opneemt, maar het licht terugkaatst (15). 

Het werk van van Goorle is belangrijk, omdat hij meent, dat de 
permanente kleuren mede uit het licht resu'teren. Hij zegt immers, dat er 
een gemengdc species ontstaat uit de species van het lichaam en de spe
cies van het zonlicht. 

Men kan deze opvatting beschouwen als een overgang van dc mening 
van Aristoteles naar de beschouwing der atomisten, die de permanente 
kleuren geheel uit het uitwendige licht laten ontstaan. Aristoteles zei, dat 
het licht bij de waarneming der permanente kleuren slechts maakte, dat 
het medium aktueel doorzichtig werd, waardoor de in de lichamen aan-
wezige kleuren het medium konden beinvloeden en dan waargenomcn 
werden. 

Andere beschouwingen, waarbij gedacht wordt aan een menging van 
licht en kleur vindt men bij Peckham, die hiertoe ongetwijfeld kwam 
door de theorie der lichtmetafysica der dertiende eeuw. Peckham 
verklaart zo de kleuren op de duivenhals. De kleur moet met 
licht gemengd zijn, opdat de kleur kan stralen- In de 16de eeuw ontmoet 
men in het werkje van Theophrastos (16) ook de gedachte dat de meng-
kleuren ontstaan uit het licht, het water en de lucht en de onderliggende 
kleuren die het licht terugkaatsen. In ieder geval wordt omstreeks 1610 
vaak gewerkt met de menging van licht en kleuren. Voorbeeiden hiervan 
vindt men in de werken van Kepler en d'Aiguillon. 

Kepler schrijft de roodachtige kleur van bepaalde metalen spiegels 
bij zwakke belichting toe aan de menging van het zonhcht en het hcht van 
het metaal. 

(13) O.c. 171. 
(14) O.c. 167-168. 
(15) O.c, 168. 
(16) TTieophrastos' D^ coloribus verscheen in 1548 te Florence en werd herdrukt te 

Parijs in 1549. 
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d'Aiguillon zegt, dat de kleuren die ontstaan, als het licht door een 
gekleurde ruit beweegt, gemengd zijn uit licht en kleur. Men ziet een 
voorwerp als uit het licht en de klcurvormen een mcngkwa'iteit ontstaat. 

Bouillaud geeft in 1638 vrijwel dezelfde beschouwingen over de per
manente kleuren als van Goorle. 

C. Francis Bacon 

Francis Bacon (1561-1626) wijst er op, dat verpulvcrd glas en schui-
mend water, in tegenstelling tot gewoon glas en gewoon water ondoor
zichtig zijn (17). Wit droog papier is, na natgemaakt te zijn, minder wit 
en enigszins doorzichtig, omdat het water de lucht uit de porien ver-
drijft. Bij verpulverd glas en schuimend water heeft men aparte delen 
met lucht ertussen. De voorbeeiden van het glas, het water en het papier 
bewijzen, dat de witheid verband houdt met de textuur van een stof. Het 
is niet zo, dat een witte stof alleen uit doorzichige stoffcn kan ontstaan 
of dat de lucht essentieel voor de witheid is-

Volgens Bacon is een stof doorzichtig als hij opgebouwd is uit gelijke 
optische delen (corpora acquaha secundum portiones opticas). De wit
te kleur ontstaat als de delen wat betreft hun eenvoudige textuur ver
schillend zijn (corpora inaequalia per texturam simplicem). Als er een 
regelmatige samengestelde textuur van ongelijke delen is (corpora inae
qualia secundum texturam compositam sed ordinatam) dan ontstaan alle 
kleuren behalve zwart. Is de laatste textuur volkomen onregelmatig (tex-
tura composita sed omnino inordinata) dan heeft men de kleur zwart. 

Het voorafgaande is onduidelijk. Isaac Beeckman geeft hieraan een 
interprctatic, die wij nog zullen behandelen. 

D. Basso 

Sebastiaan Basso tracht de kleuren te verklaren met bchulp van uit 
het oog afkomstige stralen (18). Het oog neemt een kleur waar als een 
voorwerp de oogstralen terugkaatst. Deze terugkaatsing is door drie 
oorzaken groter of kleiner : 

1. Doordat het voorwerp meer of minder kracht (vis) bezit om 
terug te kaatsen. 

(17) Francis Bacon, Novum Organum, Londini 1620, Liber 2, 224. 
(18) S. Basso, Philosophiae naturalis, Parijs 1621; 2de uitgave Parijs en Amsterdam, 

1649 (Un. Bibl. Leiden), Liber de visu, Intentio VI. De colore. Hij noemt Aris
toteles, Avicenna. Avempace Liconensis, Lucretius, Scaliger, Cardanus. Piccolo-
mini en Plato, 
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2. Doordat de kracht van de straal sterker of zwakker is-
3. Doordat de stand van het oppervlak. dat de oogstraal op-

vangt, de kracht van de terugkaatsing bepaalt (19). 
Aan de eerste oorzaak moet men de witachtige glans van voorwerpen 

wijten als zij naar het hcht gewend zijn. Naarmate het oppervlak minder 
terugkaatst, ontstaat een donkerder kleur. Is er helemaal geen terugkaat
sing, dan ziet men zwart (atcr). 

Aan de tweede oorzaak is het te danken dat ver verwijderde voorwer
pen donkerder lijken. De oogstraal is ver van het oog zwakker en kaatst 
dus ook zwakker terug. Naarmate het voorwerp dichterbij is nadert de 
kleur meer tot wit. Zo verklaart Basso de blauwe kleur van de verre 
hemcl (20). 

Dc derde oorzaak wordt toegelicht met de opmcrking, dat het geven 
van een slag loodrecht op een muur gepaard gaat met een grote «vis 
repellendi* (21). Als echter de slag scheef gcgeven wordt is deze «vis» 
kleiner. Met de twee laatste oorzaken acht Basso de kleuren op de hals 
van een duif en op de staart van een pauw verklaard (22). Deze kleu
ren zijn apparent. 

De permanente kleuren worden verklaard (23) door er op te wijzen, 
dat het oppervlak van een bepaald lichaam een constante kracht heeft 
om de oogstralen terug te kaatsen. Blijkbaar acht Basso hiermee verklaard, 
dat icdere waarnemer aan een bepaald voorwerp dezelfde kleur toekent. 
Omdat er tussen de voorwerpen verschil in kracht om de oogstralen terug 
te kaatsen bestaat. zijn er kleurverschillen. Basso stelt zich voor dat door 
een lichtstraal de vuurdeeltjes, die in een voorwerp vcrborgen zijn, naar 
buiten getrokkcn worden en deze dan doen de oogstralen omkeren. Een 
bewijs zou het feit zijn, dat een donkerwit voorwerp veel helderder 
wordt als het gewreven wordt. Er zijn dan veel meer vuurdeeltjes in 
het oppervlak. 

E. Isaac Beeckman 

Isaac Beeckman. rector van de latijnse school te Dordrecht, is een 
van de eerste aanhangers der corpusculairtheorie. Reeds in 1613 meent 
hij, dat het licht stoffelijk is. De speciesthcorie der scholastiek wordt door 

(19) O.c. 555-556. 
(20) O.c, 559. 
(21) 0.c,557. 
(22) O.c, 558-559. 
(23) O.c, 560-561 
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hem afgewezen, dus ook het verschil tussen de reele en de apparente 
kleuren. 

Tussen juli 1613 en april 1614 beweert Beeckman, dat het door de 
voorwerpen terug gekaatste licht, dat in het oog binncntreedt, de materie 
van de kleuren is. Het van de lichtbron afkomstige licht, dat naar de 
waargenomcn voorwerpen beweegt, kaatst naar onze ogen terug. De ver
schillende kleuren ontstaan door de verschillende wijzen waarop het licht 
het gezicne voorwerp treft en door de verschillende manieren van terug
kaatsing in de porien ervan- Het is niet waar, dat dc waargenomcn voor
werpen zelf stoffelijke emanaties uitzenden. Als dit wel het geval was, 
zouden wij 's nachts dc voorwerpen ook zien (24). 

Tussen 6 februari en 23 december 1616 wijst Beeckman er op, dat als 
men een «punt» van een hoepel kleurt en de hoepel snel laat ronddraaien, 
men een gekleurde cirkel ziet. De oorzaak is. dat de hoepel snellcr rond-
beweegt dan de species in het oog verdwijnt. Een soortgelijk verschijnsel 
trcedt op in het geval, dat men naar de zon kijkt en vervolgcns de ogen 
sluit. Ook nu verschijnen verschillende kleuren, die niets anders zijn 
dan dc verdwijnende zonnestralcn (25). Beeckman wil met deze feiten 
aantonen, dat het zien niet momentaan, maar in dc tijd plaats heeft, ook 
het verdwijnen van de species gebeurt in de tijd (26). Een van de stel-
lingen van zijn proefschrift (6 September 1618) bevat de bewering, dat 
dc zichtbare species stoffelijk zijn (27). 

Tussen 11 en 23 juli 1619 wijst Beeckman er weer op dat het licht 
de materia der kleuren is- Een zonnestraal wordt dc materia der kleuren. 
Als de zonnestralcn een gekleurde ruit passcren, vertoont dc tcgcnover-
liggendc muur dc kleur van de ruit, daar de zonnestralcn in zo grote mate 
dc dispositio van de kleur van de ruit aannemen, dat de porien van de 
muur deze niet meer wijzigen (28). 

In het jaar 1620 meent hij, dat dc kleur niets anders is dan dc 
terugkaatsing van het licht door het oppervlak van het voorwerp naar onze 
ogen. Hierbij moet men zowel op de grootteverschillen der porien als der 

(24) I. Beeckman, Journal (uitgegeven door C- de Waard , den Haag. 1939-'53). I, 28. 
Beeckman bezat de werken van d'Aiguillon, Alhazen, de Meteorologie van Aris
toteles. Fr. Bacon. Cardanu.s. Froidmont. Kepler. Porta, Scaliger. Scheiner en W l -
telo, 

(25) Journal I. 100. 
(26) Beeckman wijst hier ook op tussen 16 april en 6 juli 1623. Journal II, 243. 
(27) C. de Waard, I'ExpSrience barometrique. Thouars 1836, 79 of Journal IV. 
(28) Journal L 327. 
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delen letten. De kleur ontstaat door de verschillen in hockigheid der delen 
en door de ligging der porien (29). 

Over de klcurenvcrandering van fruit schrijft hij op 7 augustus 
1620. In vruchten van dezelfde boom ontstaan verschillen in kleur bij 
dezelfde dispositio der deeltjes en bij dezelfde vloeistof in de porien 
doordat de vloeistof in de porien van de ene appel blijft, maar in die van 
de andere verdampt (30). 

De kleinste deeltjes van het elementaire vuur zijn zelf geen atomen, 
zij zijn samengesteld uit vele zo verbonden atomen, dat tussen de atomen, 
veel luchtledig is. Het licht verschilt in zoverre van dit vuur, dat het 
fijner is, dus uit nog minder atomen bestaat, Beeckman vergelijkt het licht 
met de subtiele materie (31), 

Evenals Demokritos, maar in tegenstelling tot Aristoteles, Iccrt 
Beeckman, dat het licht door het luchtledige gaat. 

In 1623 schrijft Beeckman : Francis Bacon zegt (Lib. 2 Novi Organi, 
Londini 1620), dat een stof doorzichtig is, als de «corpora aequalia se
cundum portiones opticas» zijn. De witte k!eur ontstaat als de «corpora 
inaequalia per texturam simplicem» zijn. De overige kleuren, behalve 
zwart, zijn het gevolg van «corpora inaequalia secundum texturam compo
sitam sed ordinatam*. «Per texturam compositam sed omnino inordinatam 
et confusam» ontstaat zwart. 

Volgens Beeckman bedoelt Bacon met een textura ordinata het vol-
gende : Een wit lichaam bestaat uit gelijke aantallcn van twee soorten 
deeltjes, waarvan de grootten zich verhouden als 1 : 2. Bij de verhouding 
1:1 is de stof doorzichtig. Bij verhoudingen, die overeenkomen met een 
quint, een kwart, de tertsen of de sextcn ontstaan resp. geel (flavus), rood 
(rubeus) en blauw (caeruleus). Bij verhoudingen, die overeenkomen met 
dissonanten, ontstaat zwart. 

Beeckman vindt, dat Bacon's theorie met de zijne ovcreenkomt, daar 
Bacon meent, dat de kleuren ontstaan door dc verschillende plaatsing 
der deeltjes. 

Een zoutoplossing is doorzichtig, als het water het zout in volkomen 
gelijke delen heeft gesneden (dus ook gelijk aan de waterdelen). Dampt 

(29) Journal II, 76. 14 juli-4 aug. 1620. 
(30) Journal 11. 93. Hierover had Theophrastos geschreven, 
(31) Journal II, 96, 97, 105, aug. 1620. Castelli meende, dat de grotere of kleinere 

snelheid der lichtdeeltjes de kleuren veroorzaakt (Galilei, Opere XI, 295, 8 mei 
1612). 
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men de oplossing in, dan moeten weer twee soorten delen aanwezig zijn, 
want het zout is weer wit (32)-

In 1624 leest Beeckman bij Stobacus (Eclogis physicis. Cap. 19), dat 
Aristarchos van Samos gezegd heeft, dat de kleur lux is, dat de voor
werpen treft. Hieraan voegt Beeckman toe «en dat vandaar naar onze 
ogen terugkaatst, volgens «diversa fractio intra poros diversos superfi-
ciei» ontstaan de kleuren (33). 

Beeckman legt verband tussen dc ratio musica en de kleuren. Het 
doorzichtige komt overeen met de verhouding 1 : 1 (unisono). Het wit 
met de oktaaf omdat de deeltjes van het lichaam een breedte verhouding 
van 1 : 2 hebben, Het zwart met een dissonant, het geel (flavus) met de 
quint, het blauw met de kleine terts, het rood (ruber) met de grote terts 
en het groen (viridis) met de quart. Een zwart gekleurd voorwerp kaatst 
zeer weinig stralen naar het oog terug (34). 

Als de kleuren met de consonanten overeenkomen moeten bij de men
ging van kleuren, die kleuren ontstaan, die overeenstemmen met de con
sonanten, die ontstaan door de menging van consonanten. Nu komt geel 
met de quint ( 3 : 2 ) overeen en blauw met de grote terts (Beeckman neemt 
5 :4 ) - De som van 3 en 5 is acht, die van 2 en 4 is zes. Omdat acht zich 
verhoudt tot zes a's vicr tot drie, geeft de menging van geel en blauw de 
kleur groen, want groen komt overeen met de quart. Evenzo geven groen 
( 4 : 3 ) en blauw (Beeckman neemt voor de kleine terts 6 : 5 ) een kleur, 
die ovcreenkomt met de verhouding 10 : 8 of 5 : 4 (de grote terts). Beeck
man meent, dat deze beschouwingen gcldig zijn voor nauwkeurig gemeng
dc vloeibare klcurstoffen (35). 

Omstreeks december 1628 gaat Beeckman weer in op het vraag-
stuk hoe het licht de materie der kleuren is (36). Het licht, dat een op
pervlak treft, wordt teruggekaatst en neemt in dc oncffenheden van het 
oppervlak een vorm aan die met de waargenomcn kleur ovcreenkomt. Het 
laatste toont aan, dat Beeckman hier werkt met de van Aristoteles afkom-

(32) Journal II, 251, einde van juh 1623. Bacon zegt: De kleur is niets anders dan de 
«modificatio imaginis lucis et receptae*. Bij de apparente kleuren moet men letten 
op de verschillende wijzen van de lichtinval. bij de permanente op de textuur 
van het lichaam (uitg. Nov. Org. Leiden 1650, 212). 

(33) Journal II, 299, 15 juli 1624. 
(34) Journal II. 317, 5 jan-13 febr. 1625. 
(35) Journal II. 329-330, 8 juni 1625. Mogelijk is er verband met Kepler's aantekenin-

gen van 1621 bij het Myst. Cosm. Beeckman bezat deze, zie Journal III. 99. 
Beeckman laat eerst het rood met de grote terts corresponderen en daarna het 
blauw ermee overeenkomen. 

(36) Journal HI, 105-106. 8 okt. 1628-1 febr. 1629. 
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stige beginselen materie en vorm. Beeckman behandclt dit onderwcrp 
naar aanleiding van een opmcrking van Kepler (Paralipomenon in Vitel-
lionem. p. 43, prop, 24) dat het licht niet bij dc terugkaatsing gekleurd 
wordt en ziet dit als een bevestiging van de juistheid van zijn theorie. 
Kleur is immers niets anders dan «gebroken^> licht. Bij de terugkaatsing 
hebben de mceste lichtdeeltjes de genoemde vorm niet, daar zij de pun-
ten der oncffenheden of dc zijwanden ervan treffen, waar zij niet gcbro-
ken worden en er geen combinatio is. waardoor kleuren kunnen ont
staan. Stralen, die een doorzichtig gekleurd lichaam passcren, kunnen 
slechts door de porien verder gaan. Hierdoor zullen zij meestal een omwcg 
moeten nemen, waardoor zij tegen de wanden der porien en tegen elkaar 
botsen. Hierdoor zal een combinatio ontstaan, die met de textuur van het 
lichaam ovcreenkomt en wordt het zintuig op een bepaalde wijze geprik-
keld. Deze prikkeling nocmen wij de kleur. Als een muur, die door zulke 
stralen getroffen wordt gekleurd lijkt, is blijkbaar de combinatio door 
de muur niet verandcrd. 

In dc maand juli van het jaar 1629 ontmoet Beeckman Gassend, 
met wic hij over zijn kleurentheorie spreekt (37). Het blijkt, dat Beeck
man grote invlocd op Gassend uitoefende. In grote Hjncn treft men de 
gedachten van Gassend over de kleuren reeds in het Journal van Beeck
man aan. 

In 1633 meent Beeckman dat dc witheid van een voorwerp niets 
anders is dan ihet door zeer kleine spiegeltjes teruggekaatste licht. Van
daar dat snecuw en verpulverd glas wit zijn (38)- Een wit voorwerp heeft 
bolvormige of puntige deeltjes. een zwart voorwerp kubusjes en platte 
oppervlakjcs (39). 

Een voorwerp is witter als de deeltjes meer oneffen zijn. De andere 
kleuren worden in verband gebracht met meer of minder oncffenheden. 
Een blauw oppervlak is vrij glad, een geel heeft meer oncffenheden. De 
grijze kleur van as ontstaat doordat vlakke en ruwc delen gemengd zijn 
(40). 

(37) Journal III, 124. «Etiam colorum naturam aperui et de modis modorum musicorum>, 
schreef Beeckman. 

(38) Journal III, 275, 15-22 mei 1633. 

(39) Journal HI, 329, 2de helfl nov. - 29 dec. 1633. 
(40) Journal ID, 358-359, 1 aug. - 15 okt. 1634. 
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F. De invloed van Beeckman op Mersenne 

In 1634 acht Mersenne (41) het zeker, dat de kleuren lets hebben, 
dat onderscheidcn is van het licht, waarvan de stralen de kleur der ver
schillende oppervlakken aannemen als zij in de porien ervan dringen 
en er na verschillende terugkaatsingen weer uit komen. Men kan zeggen, 
dat deze oppervlakken zelf geen kleur hebben en dat de diverse kleuren 
ontstaan door de verschillende brekingen en terugkaatsingen door en 
tegen de lichamen, die het licht opvangen en terugzenden. Hoewel het 
aantal stralen en de hoeveclheid (grandeur) licht, die nodig zijn om wit, 
rood of dc andere kleuren te doen ontstaan en hoeveel malen een be
paalde straal gebroken of teruggekaatst moet worden om een gewenste 
kleur te doen verschijnen, heel moeilijk is vast te stellen. Hiervoor is een 
zeer subtiele nauwkeurige speculatic over de vorm en grootte van icdere 
poric, die men in het oppervlak van het hchaam aantrcft, nodig. 

Zij, die menen, dat alle lichamen bestaan uit atomen van verschil
lende vorm. kunnen dc kleuren in verband brengen met de verschillende 
terugkaatsingen tegen dc atomen. Zij kunnen de « coulcur dc rubi » van 
water verklaren met goud. de kleur blauw met zilver. dc andere 
kleuren met dc andere metalen en mineralen en met verschillende plan-
tensappen, die met water gemengd zijn de andere klcursoorten. De atomen 
van deze stoffcn zijn gemengd met water en makcn, dat het oppervlak de 
opgevangcn stralen anders breekt en terugkaatst waardoor verschillende 
waargenomcn kleuren ontstaan. 

Het is nodig vast te stellen welke vorm dc atomen moeten hebben 
om wit of zwart voort te brengen en hoe zij geplaatst moeten zijn om het 
licht op dc gewenste wijze terug te kaatsen en tc breken. 

Het eerste gedeelte van deze beschouwingen is stcllig dc theorie 
van Beeckman, waarmec Mersenne mogehjk kennis maakte tijdens zijn 
bezoek aan Dordrecht in 1630; 

Het problcem van de doorzichtigheid is volgens Mersenne €en van 
de bclangrijkste van de filosofie, daar geen vcrklaring volledig bevredigt. 

Men kan dc doorzichtigheid niet tocschrijven aan de grote hoevecl
heid water of lucht, daar er stoffcn zijn, die veel meer water of lucht be
vatten dan kristal en toch ondoorzichtig zijn. Een vcrklaring met achter 
elkaar gcplaatstc porien betekent, dat de lichamen ten dele geperforeerd 
zijn en er evenveel perforaties zijn als door de stof hcengaandc lichtstra-
len. Dit is onwaarschijnhjk. 

(41) M. Mersenne. Les questions theologiques, physiques, morales et mathimatiques. 
Paris 1634 (U.B. Leiden). Question 21, 102-109. 
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Als een stof doorzichtig is door de in de stof aanwezige lucht, dan 
zouden lichtcrc, dunnerc stoffen doorzichtiger moeten zijn, hetgeen niet 
het geval is. Talk bevat veel aarde en is toch doorzichtig. Als dc door
zichtigheid aan water toegeschreven moet worden. zou ijs doorzichtiger 
moeten zijn dan kristal, hetgeen niet waar is. Als de oorzaak «une parfaite 
mixtion* of «une mesme nature des parties* zou zijn, dan zou goud het 
doorzichtigst van alle lichamen moeten zijn. Uit dit alles blijkt, dat er geen 
algemeen principe is waarmec men de doorzichtigheid kan verklaren (42). 

Mersenne gaat ook op het problcem in, waarom de kleur wit dc 
voortreffelijkste kleur is (43). Hij wijst crop, dat er verschillende soorten 
wit zijn. De witheid van sneeuw is een andere dan die van melk of van la-
ken. Hij vermeldt nog, dat witheid meer weerstand aan dc warmte en 
aan het vuur van het licht dan de andere kleuren biedt, omdat wit papier 
minder sncl ontbrandt dan zwart, rood, groen, etc. papier, hetgeen mis
schien komt doordat ieder ding sterker en gemakkelijker op zijn tegenge-
stelde werkt, of het zwart en de andere kleuren maken het papier en de 
andere lichamen meer geschikt om het vuur in zich op te nemen (zie ons 
opstel over Kepler). 

Als zwart of een andere kleur het papier ruwer of porcuzer maakt 
dan kan dit er de oorzaak van zijn, dat het gemakkelijker in brand vliegt 
dan wanneer het gladder is. In het laatste geval kunnen de tegengesteldc 
«agens» hun hoedanigheden niet aan de oppervlakken geven. Mersenne 
is ook hiervan niet overtuigd, daar hij meedeelt, dat een magneet meer 
op glad ijzer werkt dan op ruw-

G. Descartes en zijn volgeVmgen 

Rene Descartes maakte in 1618 tc Breda kennis met Isaac Beeckman. 
Hij vermeldt Descartes de eerste maal op 10 november 1618. Uit de 
brieven van Descartes aan Beeckman blijkt, dat Descartes zeer grote 
waardering voor Beeckman had. In de maand oktober van het jaar 1628 
bezocht Descartes Beeckman te Dordrecht. Omstreeks 1630 trad een ver-
kocling op in hun betrekkingen. maar voor de zomer van 1631 kwamen 
beiden weer op goeden voct (44). 

Bij zijn promotie te Caen (6 September 1618) had Beeckman de on-
stoffclijke species der scholastiek verworpen en gezegd, dat de zichtbare 

(42) Mersenne, o.c. Question 24, 115-117. 
(43) Mersenne, o.c,. Question 42, 195-198. Deze beschouwingen zijn blijkbaar ont-

leend aan Kepler. 

(44) Beeckman, Journal I. V»s de I'auteur. 

12 



species stoffelijk zijn (45). Het is dus Beeckman. die als eerste auteur 
in een gedrukt stuk bewcerd heeft, dat dc onstoffelijke species niet bestaan. 

Aan Descartes dankt men echter een natuurbeschouwing, waarin voor 
een groter publick verklaard wordt, dat het verschil tussen de ware en 
de apparente kleuren niet bestaat en dat de species der scholastiek moeten 
worden verworpen. De belangstelling van Descartes voor dc kleuren da-
teert van 1629 a 1630, wanneer hij aan Mersenne schrijft over dc kransen 
rond een kandelaar. Hij schrijft ze toe (46) aan de «Humcurs de I'oeil*. 
Ook Roger Bacon had de apparente kleuren als subjektieve gewaarwor-
dingen opgevat, die door de verschillende oogvloeistoffcn ontstaan. In 
1629 belooft Descartes aan Mersenne een boekje te schrijven met de vcr
klaring van dc kleuren van de regenboog. Hij dcelt mede, dat de kleuren 
van de boog hem meer moeite gcgeven hadden dan dc rest (de geometric 
van de boog). In 1630 vermeldt Descartes dc mooic kleuren van dc kran
sen (47). 

Pas in 1637 maakte Descartes voor de eerste maal bekend, hoe hij 
over de kleuren dacht (48). Hoewel Descartes op fraaic wijze bewces, dat 
de hoogtc van de hoofdregenboog 42 graden is, blijkt hij het problcem van 
de kleuren van dc boog niet te hebben kunnen oplossen. 

Zijn gedachten over het licht en de kleuren komen op het volgcnde 
neer: Het licht is een zekere werking of beweging van een zeer fijne stof, 
bestaande uit zeer kleine deeltjes, die rond hun eigen middclpunt rotercn. 
De verschillende rotatie geeft in het oog een verschillende gewaarwording. 
De deeltjes van de genoemde subtiele materie hebben bovendien een 
translatie. De waargenomcn kleur is rood als de rotatie veel meer is dan de 
snelheid van de translatie. Is dc rotatie weinig meer dan de translatie dan 
is de kleur geel. Rood en geel zijn de levendigc kleuren omdat dc rotatie 
meer dan de translatie is. Is dc rotatie veel minder dan de translatie, dan 
ontstaat blauw. Is de rotatie weinig minder dan de translatie dan ontstaat 
groen. Blauw en groen zijn minder Icvendig dan rood en geel. 

Descartes wijst het onderscheid af, dat de filosofen tussen de ware 
en de apparente kleuren maken. De species der scholastiek (les especes 
intentioncllcs) zijn onnodig (49). 

(45) Beeckman, Journal IV. 44. 
(46) Mersenne, Correspondance II. 333-335, 347-349, 354-356. Zie ook Descartes. 

Oeuvres VI (Adam et Tannery, Paris 1902). 277-278. 
(47) Mersenne, Correspondance II, 300, 368-369, 398-399. 
(48) Descartes. Oevres VI, Discours de la Methode. met de aanhangsels La Diotrl-

que et Les Meteores, Leiden 1637. 
(49) Descartes. Oeuvres VI, 325-344. Les meteores, De I'arc-en-ciel. 
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Zwarte voorwerpen hebben de eigenschap, dat zij de lichtstralen ver
nietigen, er alle kracht aan ontnemen. Witte voorwerpen kaatsen de ont-
vangen stralen zo terug, dat de volgorde der stralen in de teruggekaatste 
bunde! dezelfde is als in de opgevangcn bundel. Dit is ook bij gladde ge-
polijste oppervlakken het geval- Uit het verband blijkt, dat Descartes dan 
aan niet rotercnde deeltjes denkt. Na de terugkaatsing tegen een wit op
pervlak hebben de deeltjes geen rotercnde beweging gekregen. Hoe een 
gekleurd oppervlak aan de bolletjes een rotatie geeft verklaart Descartes 
niet. Wel zegt hij, dat de ware kleuren ontstaan door de grootte, de 
vorm en de ligging en de beweging der deeltjes, waaruit het gekleurde 
voorwerp bestaat. Als de bolletjes van de subtiele materie het gekleurde 
voorwerp treffen kan een grotere of kleinere rotatie der bolletjes ontstaan, 
hetgeen betekent, dat men een kleur waarneemt (50). 

Verder blijkt nog, dat Descartes toch weer de vcrgissing begaat, dat 
hij voor het ontstaan der prismakleuren betekenis toekent aan dc scha-
duw. Hij kwam hiertoe, omdat hij geen spectrum op een wit oppervlak zag 
toen zonnestralcn op het prisma vielen. Hij vermeldt wel, dat voor het 
ontstaan van de zogenaamde ware kleuren breking en schaduw niet al-
tijd nodig zijn. maar voor het ontstaan der prismakleuren doet hij een 
beroep op de schaduw (51) . 

Henricus Regius (1589-1679), een van de eerste Cartesiancn. geeft 
dezelfde kleurentheorie als Descartes (52). Het rood komt overeen met de 
grootste rotatie van de bolletjes van het tweede element, het geel met een 
lets minder snelle en het blauw met een veel langzamere. 

Jacques Rohault (1617-1672) aanvaardt ook dc theorie van Descartes 
(53)- Dc kleur is dus tc wijten aan de rotatie, die bepaalde laterale werkin-
gen aan de deeltjes van het tweede element geven, die zich dus voegen 
bij de langs de as uitgeoefende druk. De snelste rotatie behoort bij het 
rood, de kleinste bij violet en blauw. De kleuren kunnen door het prisma 
veroorzaakt worden. Bcpaaide doorzichtige vcrhevenheden op dc lichamen 
gedragcn zich als prisma's en daardoor lijken de lichamen gekleurd of de 
lichamen hebben aan hun oppervlak zekere onrcgclmatige onderbrckingen, 
waardoor de bolletjes gaan rotercn. 

(50) Descartes, Oeuvres VI, 91-92. La Dioptrique, De la lumifere. Zie ook 325-344. 
(51) Zie noot 49. 
(52) P. Mouy ,Le d^veloppement de la Physique Cartesieime 1646-1712, Paris 1934, 83. 

H. Regius, Fundamenta physices, Amsterdam 1646. 
(53) J. Rohault, Traits de physique, Paris 1671. Zie ook Mouy, o.c 
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H. Bouillaud 

Omdat de franse priester Ismael Bouillaud (1605-1694) in een werk 
dc lichttheorieen van Plato, Anaximander, Anaxagoras, Leucippus. Hera-
clitus. Philolaus dc Pythagoreeer, Empedokles, Zeno dc Stoicijn, Epikou
ros, Lucretius, Aristoteles, Marsilius Ficinus, Franciscus Patricius, Alha
zen en Witelo bchandelt, is zijn bock van belang voor de geschiedenis van 
dc optica (54). 

Hij vangt zijn beschouwingen over de kleuren aan met de stelling : 
AIs het licht een doorzichtige stof passeert, krijgt het de kleur van die 
stof. De ervaring leert immers, dat het licht rood of grocn wordt als het 
een rode of groene ruit doorloopt (55). Vervolgens beweert Bouillaud dat 
het licht altijd gekleurd is (56). Als men een lens van glas naar de zon 
wendt en de stralen op een wit stuk papier opvangt, ziet men in het mid
den van dc verlichte plaats een zeer levcndige kleur. Bij de rand ervan 
heeft men donkerder kleuren, die noch die van het papier zijn, noch die 
van het glas van de lens (zie ook bij d'Aiguillon). Zij worden meegedra-
gen door het licht waarin zij aanwezig zijn. Al naar de lichsterkte en de 
vcrzwakking ervan verandcren deze kleuren. 

Ook de regenboogkleuren of de kleuren. die ontstaan als het licht een 
bol van water doorloopt, zijn niet in de vochtigc wolk of in de waterbol 
aanwezig, maar wel in het licht. Hetzelfde is het geval met de kleuren op 
de hals van een duif. Het zonlicht, het licht van de sterren en dat van 
vuur hebben hun eigen kleur. 

De mening van Kepler (57) « Colorcm esse lucem in potentia, lumen 
in materia pellucidi cosepultam» is onjuist. Bouillaud noemt het licht het 
«subiectum proximum coloris» terwijl dc kleur een accidens van het licht 
is. De regenboogkleuren, de kleuren op dc hals van een duif zijn dus in 
het licht als in een subject aanwezig (58). 

Om tc kunnen verklaren. dat men in het donker geen kleuren ziet 
zegt Bouillaud, dat ondoorzichtige stoffen licht uitzenden, dat niet krach-
tig genoeg is om het oog te prikkelen. Dit komt door de donkerc materie 
(materia tenebra) en de ondoorzichtigheid, waardoor het licht als het 
ware door boeien gekctend is en dus zeer zwak is. Dat sommige stoffen 

(54) L Bullialdus, De natura lucis. Paris 1638 (U.B. Leiden). 
(55) O.c, 42-53. 
(56) O.c. 43. 
(57) O.c, 44. 
(58) O.c, 45. 
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licht bevatten blijkt uit het feit, dat bepaalde vissen en rottend hout 
's nachts lichtgevend zijn. 

Het voorafgaande leert, dat de apparente kleuren in het licht aanwe
zig gedacht worden, terwijl de permanente kleuren verklaard worden 
met behulp van inwendig licht, maar ook met het uitwendige licht. 

Hierover schrijft Bouillaud : Als het licht terugkaatst tegen een ge
kleurd oppervlak, bezit het daarna dc kleur van het oppervlak. want dc 
kleur van het invallende licht wordt gemengd met de kleur van het 
voorwerp en deze menging is slechts mogelijk als het uitwendige licht ge
mengd wordt met het uitgezonden inwendige licht. 

Hicruit blijkt dat Bouillaud ideeen heeft, die verwant zijn met die van 
van Goorle. Tevens werkte Bouillaud allerlei gedachten van Kepler uit. 

Van Goorle spreekt over de species van het invallende licht, die 
gemengd wordt met de species van het voorwerp, waardoor een mixta 
species ontstaat, Bouillaud doet hetzelfde, want hij noemt de menging 
van het invallende licht met het licht van het ondoorzichtige voorwerp. 

Merkwaardig is verder, dat Bouillaud verscheidene malen zegt, dat 
de (apparente) kleuren in het licht aanwezig zijn. Ik meen hierin de ge-
dachte van Newton, dat het witte zonlicht een mengsel van kleuren is, in 
beginsel uitgesproken te vinden. 

I. Sennert 

Dc duitsc arts Daniel Sennert geeft beschouwingen over kleuren bij 
zijn behandeling van het oog en zijn bespreking van de kleuren van urine 
(59). Hij noemt Aristoteles, Plato, Galenus, Scaliger, Zabarella. 

ledcrc kleur is naar zijn aard aktueel zichtbaar en wordt dit niet door 
een uitwendige oorzaak. In het donker en in de dicpte van dc materie is 
de kleur dus aktueel aanwezig (conform Scahger). Het licht is nodig op
dat men de kleuren ziet. Het oog vangt de species der zichtbare dingen op. 
Sennert blijkt een aanhanger te zijn van de speciestheorie der Scholastiek 
en is het cens met de beschouwingen van Aristoteles in «Dc Sensu». 

Aristoteles beschouwde de kleur als de grens van het doorzichtige. 
Sennert geeft de volgcnde vcrklaring : Als het doorzichtige verdicht 
wordt, kan het licht er niet meer doorheen. Dan krijgt het doorzichtige 
een kleur, dit wil zeggen het doorzichtige is dan ondoorzichtig gewor
den. 

(59) D. Sennert, Opera, Paris 1641, editio aucitor Lugdini 1650 (Un. Bibl. Leiden), 

deel I, 106-107, 497 etc. Zijn Philo.sophia Naturalis adversus Aristotelem is van 

1621. 
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Het is onjuist, dat het oppervlak zelf een kleur is, zoals de Pythago-
rceers zeiden, maar dc kleur is in het oppervlak-

De volgcnde beschouwingen nam Sennert van Zabarella over: 
Dc kleur ontlecnt zijn oorsprong aan het ophouden van het door

zichtige. Dit kan op twee manieren : ; 
1. Als het doorzichtige verdicht wordt zonder dat een ander lichaam 

er mee gemengd wordt, zoals bij dc sterren en planeten. 
2. Als het doorzichtige met het ondoorzichtige gemengd wordt. Een 

voorbeeld is de rode (rubicundus) kleur, die ontstaat als het door
zichtige vuurelement zicht mengt met uitwascmingen en rook. 

Dc drie elementen vuur, lucht en water zijn in verschillende mate 
doorzichtig, het vuur het meest, dc lucht minder en het water het minst. 
Het element aarde is volkomen ondoorzichtig. De verschillende kleuren 
ontstaan bij de menging van de aarde met dc andere drie elementen. 

Het doorzichtige gaat eerst in wit over, want het doorzichtige, het 
hcht en de witheid zijn ongeveer van dezelfde aard. Het zelfde is het 
geval met het ondoorzichtige, het donkerc en de zwarthcid- Wi t en zwart 
zijn dc extreme kleuren. 

Zabarella bcschrecf niet, wat Sennert zegt over de apparente kleuren. 
Deze ontstaan als de species der reele kleuren gemengd worden met 
«andere klcurcn»: Wanneer het zonlicht gemengd wordt met dc kleuren 
van dc wolken resulteren hicruit andere kleuren. 

Over de urine zegt Sennert: Deze bestaat uit een waterachtig be-
standdecl en een serum van blocd. De kleur van urine ontstaat door dc 
menging van dit serum met het water. In de urine van zicken zijn nog 
andere vloeistoffen, zodat de urine dan een andere kleur kan hebben. 

Hoewel Sennert een aanhanger van Demokritos was, kwam hij blij-
kcns het voorafgaande er niet toe de corpusculairtheorie op de kleuren 
toe te passen. 

/ . Gassend 

Pierre Gassend neemt een belangrijke plaats in onder de aanhangers 
van dc nieuwe natuurbeschouwing. Hij is een van dc hoofdpersonen in 
dc strijd tegen de oude fysica, die zich op dc autoritcit van Aristoteles 
baseert. Gassend kecrt terug tot het stelsel van Epikouros, en is een van 
de vcrnicuwers van de atomistiek (60). 

(60) P. Gassend. Opera, Lyon 1658 (U.B. Leiden). De delen I en II bevatten <Syn-
tagma philosophicum». Over kleuren wordt gesproken in deel I, biz. 367-368 en 
432-441. 
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Het tijdstip waarop Gassend een aanhanger van Epikouros werd 
staat niet geheel vast, maar hij was dit reeds op 25 april 1626 (61). Hij 
gebruikte de atomistische ideeen de eerste maal in het opcnbaar in Holland 
in 1629 (62), nadat hij zojuist Beeckman ontmoet had, hetgeen de grote 
invloed van Beeckman op Gassend bewijst. Wij vcrmeldden reeds, dat hij 
toen aan Gassend zijn kleurentheorie uiteenzette. 

In een werk van het jaar 1642 schrijft Gassend over de kleuren (63): 
De kleurcnverschijnselcn worden bepaald door dc wijze waarop de licht
atomen de pupil of de kristallijne vloeistof treffen of wat waarschijnlijker 
lijkt het netvies of de oogzenuw, volgens hun verschillende configuraties. 
Want, hoewel de filosofen verklaard hebben, dat de lichtatomen evenals 
die van dc warmte en die van ziel bolvormig zijn, hebben zij toch toe-
gegeven, dat hun beweging en de invloed van hun vereniging met andere 
atomen, het zintuig nu eens op de ene. dan weer op de andere wijze 
kunnen beinvloeden en het zintuig volgens allerlei configuraties kunnen 
bcrciken (hij zinspeclt op Descartes). 

Gassend verwerpt evenals Beeckman dc onstoffelijke species van de 
scholastiek (64). Een straal bestaat uit deeltjes. uit materiele atomen. 
Dc zogenaamde zichtbare species zijn stoffelijke emanaties van dc licht
bron. 

In 1649 verscheen te Lyon een werk (65) met gegevens over kleu
ren, die in grote lijnen overeenkomen met die van zijn definitieve fysica 
van 1658. Dc volgcnde gegevens werden aan het laatste werk ontlcend : 

De atomen zijn dc bestanddelen der dingen op dezelfde wijze als dc 
letters een woord vormen- Er zijn woorden waaraan wij verschillende 
betckenissen toekennen, maar die toch uit dezelfde letters bestaan f Laurus 
en Ursula, simus en musis) en zo kunnen dezelfde atomen op verschil-

(61) B. Rochot. Les Travaux de Gassendi sur Epicure et sur I'atomisme, 1619-1658, 

Paris 1944, 30. 
(62) Rochot. 99. 
(63) De apparente Magnitudine Solis humilis et sublimis Epistolae quator, Paris 1642 

(Opera III. 420-477). Zie ook Rochot. o.c., IIL 
(64) Rochot. o.c. 101-102. 
(65) Animadversiones in decimum Librum Diogenis Laertii, Lyon 1649. In deel I wordt 

over de kleuren gesproken op de biz. 222-232. 260-267. Hij behandelt de regen
boog op de biz. 1120-1127. Dit boek is niet aanwezig in de Opera Gassendi van 
1658. In een ander werk Philosophiae Epicuri Syntagma. Lyon 1649 (Opera, deel 
III) staat geen woord van Gassend zelf. Het is een geheel van uit het grieks ver-
taalde teksten, van verzen van Lucretius in proza weergegeven, enz, F . Bemier, 
Abrege de la Philosophic de Gassendi, Lyon 1678 geeft in deel III (Kon. Bibl.) 
een overzicht van Gassend's kleurentheorie. 
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lende manieren bijeen gevoegd in het zintuig de diverse species scheppen 
en kwaliteiten veroorzaken, want de atomen zullen al naar zij puntig of 
rond of anders gevormd zijn, het zintuig verschillend beinvloeden en dc 
mens meent dan, dat er andere kwaliteit ontstaat. Als een atoom met de 
vorm van een pyramide in het oog dringt maakt het verschil of dit met dc 
top of met het grondvlak gebeurt. 

Na deze inleidendc opmerkingen gaat Gassend tot de kleuren over, 
waaruit blijkt, dat men dc vcrklaring der kleuren met behulp van de 
atomistiek zeer belangrijk vond. In zijn beschouwingen ontmoet men al
lerlei gedachten, die men ook in het Journal van Beeckman aantreft, 
hetgeen de invloed van Beeckman aantoont . 

Dc volgcnde proeven bewijzen, dat de vorm en de stand der deeltjes 
kleuren veroorzaken (66) : 

a. In schuimend water zijn bolletjes, die het licht naar het oog terug
kaatsen en er ontstaat wit. 

b. Als men in warm water scnnablaadjes (een dergelijke proef be-
handeldc reeds d'Aiguillon) doet en enkele druppels wijnsteenzuur 
(oleum Tartari) tocvocgt, dan ontstaat dc kleur rood, terwijl de 
bladcrcn niet rood zijn. Het water verdeelt de blaadjes in kleine 
deeltjes, waarna het zuur de textuur van ihet mengsel verandert. 
Het van buiten komende licht, dat op de vloeistof valt en gebro
ken wordt gaat over in een kleur. 

c- Als men aan water zwavclzuur (oleum vitrioli) toevoegt en aan 
deze kleurlozc vloeistof rozeblaadjes, dan ontstaat een rode kleur. 
Doet men deze proef met wijnsteenzuur, dan krijgt men deze rode 
kleur niet. 

Uit deze proeven volgt, dat roodheid uit niet rode stoffen kan ont
staan door dc menging en dc verandcrde positic der delen, evenals op 
dezelfde veren van dc hals van een duif bij een verandering van de stand 
van de veer en van dc delen ten opzichte van het licht een andere kleur 
ontstaat. Een gcvouwen lap heeft een andere kleur dan een uitgelegde, 
omdat de onderlinge stand der draden dan verandcrd is. 

Over het morgenrood en avondrood zegt Gassend : Als de zon bij de 
horizon is, worden de stralen met de vochtdruppels in de damp gemengd. 
Deze houden dc stralen gedecltelijk tegen. waardoor rood (rubeus), geel 
(flavus), vaal (pallida) en blauwgrijs (livida) ontstaan. Als immers een 

(66) Gassend, Opera I, 367-368, 
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vlam meer roetdceltjes bevat, die de hchtdceltjes in de vlam onzichtbaar 
maken, ontstaan de genoemde kleuren ook (livida, violacea, rubra en ara-
tra) (67). 

De permanente kleuren worden ook besproken. Gekleurde voorwer
pen bestaan uit deeltjes, v/aarvan de vlakjes zorgen voor de lichtbreking en 
voor de bijmenging van schaduwen waardoor de kleuren ontstaan. Bladc
rcn en vruchten veranderen van kleur als zij bij het warm worden of het 
drogen waterdeeltjes verhezen. Dan verandert het aantal malen, dat een 
straal teruggekaatst en breekt. De oppervlakken der vloeistof deeltjes ver-
oorzaakten de oorspronkelijke kleuren. Na het verdwijnen van de vloei
stof zijn er deeltjes. die dc gele kleur scheppen (68). 

Er is geen verschil tussen dc v,'are, reele, permanente kleuren en de 
schijnbare, apparente. Het enige verschil is misschien, dat de ware langer 
van duur zijn. Dc rode kleur bij schaamte is korter van duur dan de 
roodheid van een metaal. Verder is de kleur van een smaragd langer 
aanwezig dat de groene kleur van gras (69). 

Over wit en zwart zegt Gassend het volgcnde : Ieder oppervlak heeft 
oncffenheden waarvan sommige wel en andere geen stralen naar het oog 
terugkaatsen. Er ontstaat dan een menging van de stralen met de scha
duw (umbra) en dus een andere witheid (candor). Naarmate het opper
vlak ruwer is, zal de verandering van de candor groter zijn. Hoe gladder 
het is, hoe minder schaduwen er zijn en dus zal de witheid dan steeds 
meer gelijk worden aan die van dc lichtbron. 

Men moet de witheid niet alleen vergelijken met het licht, zij is er 
zelfs identiek mee, evenzo is dc zwarthcid identiek met de duisternis- Het 
volmaakte licht is blinkend wit en de volkomen duisternis is zwart en 
ontstaat als het licht geheel afwezig is. Er zijn allerlei graden tussen zeer 
veel licht en de zuivere duisternis, dus ook tussen witheid (candor) en 
zuivere zwarthcid. 

Een kool, de vleugel van een raaf, een zwarte lap zijn niet volkomen 
zwart, zolang er nog lichtstralen zijn, Als men de stralen steeds meer weg-
neemt worden zij zeer zwart en als het licht geheel verdwenen is zuiver 
zwart. Als men een met kalk bedekte, volkomen gladde muur voor de 
helft ruw maakt, dan zal de witheid van de ruwe helft donkerder zijn dan 
die van de gladde helft. Maakt men de ruv/hcid nog groter of brengt men 
talrijke gaatjes aan dan wordt deze helft nog donkerder omdat minder 
stralen het oog bereiken. 

(67) O.c, I, 438. 
(68) O.c, I, 435, 440, Zie hierover ook Beeckman. 
(69) O.c, I, 436. 
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AIs het licht tegen een muur terugkaatst, daarna een andere muur 
treft en vervolgens een derde, dan zal de eerste witter lijken dan de twee
de en deze weer witter dan de derde, omdat de eerste niet alle ontvangen 
stralen naar dc tweede terugkaatst wcgens dc oncffenheden enzovoorts. 
Als water door de zon beschenen wordt lijkt het blinkend wit waar de 
stralen naar het oog terugkaatst worden, het is blauw of donker waar 
geen terugkaatsing naar het oog is. Een druppel water is blinkend wit op 
die plaats, waar terugkaatsing naar het oog optreedt. Een andere waarne
mer ziet het wit op een andere plaats- Schuim bestaat uit vele druppels, 
Het heeft evenwel blinkend witte plaatsen als er druppels zijn. Zo ontstaat 
een doorlopcnde blinkende witheid en deze is groter als dc druppels klei
ner zijn. Witheid is daarom niets anders dan teruggekaatst licht. 

De witheid van sneeuw (sneeuw is niets anders dan water) berust op 
het feit, dat de met lucht gevulde bolletjes elk een straal naar het oog 
terugkaatsen. De vcrklaring van de witheid met behulp van de ingcsloten 
lucht wordt door Gassend verworpen, Sneeuw is witter dan ijs. omdat 
sneeuw meer oppervlaktc-elementjes heeft, die het licht naar het oog te
rugzenden. 

Een zwart oppervlak kaatst weinig stralen terug omdat de stralen 
vooral naar binnengaan, vandaar dat doorzichtige stoffen vrij zwart zijn. 
Als men wit en zwart marmer op dezelfde wijze aan de zonnestralcn 
blootstelt, dan wordt het zwarte snellcr warm en tevens meer warm, 
omdat het zwarte marmer minder stralen terugkaatst, want dc mceste 
stralen gaan naar binnen en veroorzaken in de porien warmte. Een brand-
spiegcl doet witte stoffen minder snel vlam vatten dan zwarte. De oorzaak 
van de zwarte kleur van houtskool schijnt te zijn, dat de stralen in de 
porien verdwijnen (70). 

Houdt men een prisma voor de ogen, dan ziet men vicr kleuren. De 
lichtstralen, die op het prisma vallen ontmoeten in het glas dc verschil
lende schaduwen (umbcllulas varias) der deeltjes waaruit het glas is op
gebouwd- Bij de basis van het prisma zijn er meer deeltjes en dus ook 
meer schaduwen dan bij dc top, Hier ziet men dus geel (flavus) en oranje 
(croceus), bij de top groen (viridis) en blauw (caeruleus). 

Als men door een prisma naar voorwerpen kijkt, ziet men alleen de 
randen ervan gekleurd, hetgeen Gassend wijt aan oncffenheden bij de 
rand (71). 

Volgens Gassend is het zeker, dat de intermediaire kleuren niet 
ontstaan door de gewone menging van licht (witheid) en duisternis (um-

(70) O.c, I, 434, 438-440. 
(71) O.c. I. 435. 
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bra. zwarthcid). Hierdoor ontstaan alleen meer of minder wit, meer of 
minder donker (fuscus) of grijs (griseus). Dc andere kleuren ontstaan 
wel door de verschillen in terugkaatsing en breking, die het reeds met 
duisternis gemengdc licht opnieuw mengen. Het is mogelijk, dat het feit, 
dat het oog direkte, teruggekaatste en gebroken stralen opvangt hierbij 
ook een rol speelt. Het is waarschijnlijk, dat twee terugkaatsingen of bre
kingen nodig zijn in verband met wat over het prisma gezegd is. 

Bij het prisma ziet men op een muur helrood (mineaceus) of oranje 
(croceus) en violet (violaceus) of blauw (caeruleus). Bovendien ont
staat geel (flavus) naast het oranje, groen (viridis) naast het blauw als-
mede rubeus (een verdund oranje) en purper (purpureus), dat een ver
dicht blauw is. 

Hoe het gcsteld is met dc juiste verhouding der duisternis (umbra) 
in de afzonderlijke kleuren is een te groot geheim, dan dat de mens dit 
door een hypothesc zou kunnen vatten (72)-

SAMENVATTING. 
Gassend meent, dat het wit verklaard moet worden met behulp van stralen, die door 

een oppervlak ineens naar het oog gezonden worden. Minder wit (donkerwit) wordt 
verklaard door er op te wijzen, dat bepaalde delen van een oppervlak geen stralen terug
kaatsen en andere wel. Er is dan menging van licht en duisternis in het oog van de 
waarnemer. 

De andere kleuren ontstaan als de oppervlakte-elementjes de stralen niet ineens 
naar het oog terugzenden. Thans moet men tevens aan brekingen en terugkaatsingen 
denken gevolgd door een gaan van de stralen naar het oog. 

Evenals Beeckman en Descartes laat Gassend alle keuren uit het licht ontstaan. De 
species der Scholastiek worden verworpen en het verschil tussen de ware en de appa
rente kleuren wordt afgewezen. Het vooragaandc is van belang omdat Newton's opvat
ting, dat het licht een mengsel van kleuren is, werd voorbereid. 

Het is merkwaardig, dat Gassend evenals Descartes toch nog spreekt over de 
menging van licht en duisternis. W a t dit betreft blijkt hij nog niet los te zijn van 
oudere ideeen. 

SUMMARY. 
In this essay we treated the colourtheory of the adherents of corpuscularphilosophy. 

W e began with Lucretius, we continued with David van Goorle, Francis Bacon, Basso 
Isaac Beeckman, Mersenne. Descartes and his followers, Sennert, Gassend. Attention is 
paid to Bouillaud, who did not belong to the group mentioned above. 

Our discourse shows, that Beeckman exerted a great influence on Mersenne, Des
cartes and Gassend. Beeckman was the first, who rejected the speciestheory of the 
Scholastics. Gassend accentuated the idea, that the colour of light is white. 
'• Gravenhage, vaa Ncckstraat 102. 

(72) O.c, I. 440. 
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