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 aniline zwart  antracietzwart  beenzwart  blauwzwart  braamzwart               
 bruinzwart   campeche zwart  cokeszwart  diamantzwart  diepzwart             
 dominozwart  dropzwart   ebbenhoutzwart   fluweelzwart  gitzwart             
 grafietzwart  grijs-zwart  ijzeroxidenzwart   inktzwart    Ginkgo zwart       
 ivoorzwart  kaviaarzwart  koolzwart  lakzwart  lampenzwart  lei-zwart      
 mangaanzwart  moorzwart  nachtelijk zwart  olijfzwart   onyxzwart              
 Parijs zwart  pekzwart  pigmentzwart  pikzwart  rankenzwart                     
 ravenzwart  roetzwart  rookzwart   teerzwart  zwartgroen  etc.  

 
Bron: Kleur, symboliek, psychologie toepassing. Het spectrum 1990. Auteur: Dr. Eva Heller, 
Sociologe (Duitsland). 
Als basis voor ‘kleur’, diende een uitgebreid onderzoek onder 1888 geënquêteerden van jong tot oud. 
Hoe kunnen kleuren zulke verschillende gevoelens oproepen? Wij verbinden met elke kleur veelsoortige  
ervaringen. Wij herinneren ons die ervaringen door de samenhang (context) waarbinnen wij een kleur 
waarnemen. De context definieert de werking van een kleur. Eva Heller’s boek onderzoekt de werking 
van alle kleuren op allerlei gebieden. Via een schriftelijke enquête (anoniem) koppelde iedere respondent 
veertig begrippen aan kleuren. Met verschillende vragenformulieren werd in totaal naar de kleuren van 
tweehonderd begrippen gevraagd. 



 

Zwart: conservatisme en anarchisme, elegantie en dood. 

Is zwart een kleur? 

Het diepste zwart ter wereld is dat van zwart fluweel. Het zwart van het heelal is nog 
dieper en wordt ‘absoluut zwart’ genoemd. Het absolute zwart is volgens de natuurkundige 
definitie de kleur van een lichaam, dat geen licht uitstraalt oftewel al het licht absorbeert.  

De vraag of zwart eigenlijk wel een kleur is, wordt veel gesteld. Hij is echter slechts van 
theoretische waarde, omdat wij zwart zeer zeker als een zelfstandige kleur beschouwen. 
Ook verbinden wij met zwart een symboliek die met geen andere kleur te vergelijken is. Op 
deze theoretische vraag kan daarom slechts het volgende theoretische antwoord worden 
gegeven: zwart is een niet-bonte kleur.                              
‘Duisternis’ en ‘vuil’ zijn de spontane associaties bij zwart. In de symboliek is zwart de 
kleur van het slechte en van de ontkenning. Zwart kan de positieve symboliek van iedere 
andere kleur in het tegendeel veranderen. Desondanks is het de lievelingskleur van 8 
procent  van alle ondervraagden. Het zijn overwegend tieners die zwart mooi vinden. 
Daartegenover staat dat negen procent van de vrouwen en zeven procent van de mannen 
zwart noemt als de kleur die hen het minst bevalt. 

Elegantie zonder risico                                                                   
Psychologische werking 

Begrip ‘de elegantie’    : zwart 22%, zilver 19%, wit 19%, goud 12%, paars 9%, grijs 7%, blauw 6%               
Begrip ‘het dure’         : goud 61%, zilver 15%, zwart 10%, blauw 6% 

Christian Dior zei dat elegantie een combinatie is van voornaamheid, natuurlijkheid, 
zorgvuldigheid en eenvoud. Elegantie vereist dat men van pracht en praal en van 
opvallende overdrevenheid afziet. Wie zwart draagt ziet zelfs af van kleuren. Zwart is 
elegantie zonder risico. Zwart als kleur van de elegantie is gebaseerd op zwarte 
feestkleding. Dat is vooral duidelijk in conservatieve herenmode. Elegante kostuums, 
smokings en rokkostuums zijn altijd zwart.  

Coco Chanel creëerde in 1930 het ‘kleine zwart’ (petit noir). Het verving de tot de grond 
reikende zwarte zijde. Nu vond men voor de damesmode een nieuw, fundamenteel verschil 
uit: Het verschil tussen lang en korte jurken. De kleren voor belangrijke gebeurtenissen, 
zoals trouwjurken en avondjaponnen bleven lang, alle andere jurken werden kort. Het 
‘kleine zwart’ is een korte jurk die tot op de dag van vandaag voor alle officiële 
gelegenheden ideaal is. 

Bij luxe voorwerpen maakt het afzien van kleur de luxe vanzelfsprekender. Een zwarte 
limousine ziet er voornamer uit dan een rode. Zo is zwart ook de kleur van het dure. 

 

 

 

 

Over zwart valt nog veel meer te vertellen, misschien in een volgende nieuws-brief-met-
een-kleurtje!  Zie het archief op mijn website voor ander reeds besproken kleuren . 


