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Wat wij kleur noemen is feitelijk de weerkaatsing van licht. Wit licht bestaat uit een mengsel van alle 
zichtbare kleuren. Zwart ( duisternis) is het gebrek aan alle kleuren. Een witte kleur is een kleur die alle 
onderdelen van het licht reflecteert. Zwart absorbeert alles.  
Om een kleur te maken heb je altijd drie basiskleuren nodig, deze zijn Rood, Geel en Blauw.  
            

 
Let wel dit zijn niet de RGB kleuren van een monitor, RGB staat voor Rood, Groen en Blauw. Dit heeft 
ermee te maken dat het mengen van licht (zoals bij een monitor) anders werkt dan het mengen van verf.  
Nu zou je alle kleuren kunnen maken door met Rood, Geel en Blauw aan de gang te gaan. Rood en Geel 
geeft Oranje, Rood en Blauw geeft Paars. Dit wordt vaak weergegeven in een kleurencirkel, onderstaand 
in de vorm van een tabel:  
                
                            

 
Zwart en wit ontbreken in de overzicht. Zoals boven genoemd is wit het mengsel van alle kleuren, zwart het 
ontbreken ervan. Dit werkt echter alleen bij het mengen van licht. Bij verf heb je wel zwarte en witte verf 
nodig om kleuren lichter en donkerder te maken.  
Werkelijkheid is dat het mengen van Rode en Blauwe verf meestal geen Paars oplevert maar een soort 
Bruin. Daarom worden in de druktechniek andere kleuren gebruikt Cyaan, Geel en Magenta, de CYMK 
kleuren. De 'K' staat voor zwart. Die wordt gebruik om kleur donkerder te maken. De CYMK kleuren zijn de 
basis van de vierkleuren druk. Omdat er meestal op wit papier gedrukt word heb je geen witte verf nodig. 
Bij mening ontstaat de secundaire kleuren Rood,Groen, en Blauw.  
                
                            

 
Bij additieven kleurmenging, zoals in een tv-scherm of een computermonitor, gaat het in principe om 
dezelfde kleuren als bij druktechniek alleen zijn hier de primaire kleuren Rood Groen en Blauw, en de 
secundaire kleuren Cyaan,Geel en Magenta.  

 
Rood, Geel en Blauw noemen ze ook wel de primaire kleuren. Oranje,Groen en Paars de secundaire.  
De daar weer tussenliggende kleuren de tertiaire  
Onderstaand een poging dit in een tabel weer te geven.  
 
                
                            
                                                    

Kleuren die ver van elkaar liggen op de kleurenbalk hebben een te groot contrast en vloeken:  
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kleurcirkel 
 
 
Gevoelswaarden van kleuren 
                    
                    

    • koud  
• verfrissend  
• rustgevend  
• meestal de overheersende kleur in de 

tuin  

  

  
    

• warm  
• zonnig  
• bevordert een opgewekt gevoel  
• trekt snel de aandacht  

  

    • warm  
• vrolijk  
• opwindend  

  

    • warm  
• komt op je af  
• nadrukkelijk aanwezig  
• opwindend  
• bloeddruk verhogend  

  

    • koud  
• afstandelijk  
• zacht  

  

    • koud  
• afstandelijk  
• ruimtelijke werking  
• bloeddruk verlagend  
• rustgevend  
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