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Opname van Koi Karper stoeptegel (Hiroshima) opn. d oo rtje 

 
□ abrikooskleurig □ bleekoranje □ bloedoranje □ bruinoranje □ cadmiumoranje □ chroomoranje □ 
□ cinnaberoranje □  diep oranje □ echt oranje □ flamingo oranje □ geeloranje □ goudoker □ goudoranje □ 
□ herfstbladoranje □ Indisch geel □  koperoranje □ Korstmosoranje □ Koi oranje □ koraal oranjerood □ 
□ kreeftoranje □ licht oker □ mandarijn oranje □ meloen oranje □ meniekleurig  □  Napels geel □  okergeel □  
□ oranjegrijs □ pasteloranje □ peenrood □ perzikoranje □ Perzisch oranje □  pompoenoranje □  roodoranje □ 
□ saffraangeel □ saffraanoranje □ saffraanrood □  sinaasappelkleurig □ torri-poort oranje □ voetbaloranje □ 
□ zalmkleurig □ zuiver oranje □ 
 
Bron: Kleur, symboliek, psychologie toepassing. Het spectrum 1990  Auteur: Dr.Eva Heller is sociologe (Duitsland). 
 

de kleur van de verandering en van het boeddhisme 
Culturele werking 
 
In China is geel de kleur van de volmaaktheid. Geel symboliseert alle edele eigenschappen. Rood is de kleur 
van het geluk en de macht. Oranje is niet alleen maar de kleur tussen volmaaktheid en geluk in. Het heeft 
ook een eigen betekenis. Het is de kleur van de verandering. 
De idee van de verandering is fundamenteel voor het confucianisme, de oude Chinese staatsgodsdienst. Het 
is een godsdienst zonder kerken en zonder priesters. De keizer is altijd het geestelijke hoofd geweest. 
Wereldlijke en geestelijke heerschappij zijn verenigd. Daarom is het confucianisme evenveel op het aardse 
leven als op het hiernamaals gericht. Het is een religie die bestaat uit een levensfilosofie. 
Al het zijn wordt opgevat als een wisselwerking tussen het mannelijke, actieve principe yang, en het 
vrouwelijke, reactieve principe yin. Yin en yang zijn geen volkomen tegenpolen. Ze veranderen onder 
invloed van elkaar, want niets kan op den duur gelijk blijven. Niemand leeft alleen maar door zichzelf. 
Iedereen moet op anderen met een verschillende instelling reageren. Verandering betekent de 
wisselwerking tussen vooruitgang en volharding. Ook volharding houdt een moment van verandering in, 
want alleen volharding leidt tot vooruitgang 
In een drieduizend jaar oud boek van wijsheid hebben Chinese filosofen de problemen van het leven 
geïnterpreteerd. ook Confucius heeft raadgevingen geschreven voor het boek van wijsheid. Het heet 
I Tjing, ‘Het boek der veranderingen’. 
Oranje als kleur van de verandering is zo de kleur van de Chinese filosofie. Zoals geen andere kleur 
symboliseert oranje verandering. De gemengde kleur groen is als kleur van de natuur te zelfstandig. Paars 
symboliseert eerder de vereniging van elementaire tegenstellingen. Het is immers een mengsel van rood en 
blauw. Geel en rood zijn echter verwant, ze horen bij elkaar als vuur en licht, als zinnelijkheid en 
verstandelijkheid. Het confucianisme kent geen lichaamsvijandige christelijke ascese waarin zinnelijkheid als 
vijandige kracht van het geestelijke wordt opgevat. 
In dezelfde tijd als Confucius (551-479 voor Christus) leefde Boeddha, de Indiase grondlegger van het 
 
 
 



boeddhisme. Al snel na zijn dood verspreidde zich de Indiase monnikengodsdienst ook in China. Beide 
godsdiensten hebben nooit godsdienstoorlogen gevoerd. In het  boeddhisme is oranje de kleur van de 
verlichting. Dat is in het boeddhistische denken het hoogste niveau van menselijke volmaaktheid. Zo is 
oranje ook de symboolkleur van het boeddhisme.  
De pijen van boeddhistische monniken zijn oranje. Ze bestaan uit één enkel ongenaaid stuk stof en laten 
één schouder vrij. De oranje goudvis is één van de belangrijkste symbolen van het boeddhisme. Hij 
symboliseert verlichting. 
In India wordt de kleur oranje veel genuanceerder waargenomen dan bij ons. Men kent meer schakeringen 
van oranje. Het is vooral voor Indiërs verbazingwekkend dat de typische Indiase schakeringen van oranje 
bij ons als gele tinten worden gezien. Het zogenaamde Indisch geel is eigenlijk oranje. Hetzelfde geldt voor 
saffraangeel. 
De vlag van India is oranje-wit-groen. Het zijn dezelfde kleuren als van de vlag van Ierland. In India wordt 
de kleur oranje van de nationale vlag ‘saffraan’ genoemd, naar de verfplant. Deze kleur heeft natuurlijk 
betrekking op het boeddhisme. Tegelijkertijd betekent het oranje in de politieke, niet aan de godsdienst 
gebonden symboliek ‘moed’ en ‘opofferingsgezindheid’.  Dit geeft aan welk groot spectrum van betekenissen 
oranje in India heeft.  
In de Aziatische kunst speelt oranje de rol die het kleurenpaar rood-blauw in de Europese schilderkunst 
speelt. Rood-blauw is een tegenstelling die bij ons veel verschillende betekenissen heeft. Bovendien is deze 
combinatie in de mode altijd populair geweest. In de Aziatische schilderkunst zijn op bijna alle schilderijen 
goden en mensen in oranje kleding te zien. Veel afbeeldingen hebben een oranje achtergrond. Zo is oranje 
zelfs de kleur van de hemel.  
De belangrijkste reden waarom alle schakeringen van oranje in India zo gewaardeerd worden, is dat oranje 
de huidskleur van de Indiase mensen is. Hoewel hun huid geenszins stralend wit is, idealiseren blanken wit. 
Net zo idealiseren de Indiërs saffraangeel op basis van hun huidskleur. Op Indiase schilderijen worden 
godheden en hoogheden met een feloranje huid afgebeeld. Overal stellen de mensen zich de goden als hun 
evenbeeld voor. 
 
 
 
 
Japanse koi karpers in saffraanoranje, zwart en Indisch geel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: Japanse Koi karpers zijn natuurlijk geen goudvissen, maar ik moest deze prachtige vissen gewoon 
gebruiken voor deze  h e r f s t  k l e u r  2012.  
 
 
 
 
 
Over Oranje valt nog veel meer te vertellen, kijk hiervoor in het nieuwsbrief archief op mijn website: 
kleurvormgeving.nl 
 
 


