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□ albastwit □ albinowit □ aluminiumwit □ asvaal □ beigewit □ berkenwit □ bleekwit □              
□ chamois □ champagnekleurig □ clownswit □ crèmewit □ cremserwit □ dekwit □                 
□ diamantwit doodsbleek □ eierschaalwit □ eiwit □ emaillewit  □ geelachtig wit □                  
□ gipswit □ grijswit □ hagelwit □ ivoor □ izabelkleurig □ kalkwit □ kleurloos □ krijtwit □          
□ leliewit □ lijkbleek □ loodwit □ marmerwit □ meelwit □ melkwit □ mierikswortelwit □         
□ naturel □  opaalwit □ oud wit □ paarlemoerwit □  papyruswit □  parelwit □ platinablond □     
□ porseleinwit □ roomwit □ satijnwit □ sneeuwwit □ spierwit □ talkwit □ tandwit □                 
□ titaanwit □ ultrawit  □ vuilwit □ wasgoedwit □ waswit □ winter ginkgo wit □                    
□ wolwit □ zilverwit □ zinkwit □ zuiverwit □ zwaanwit □ 

	  

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.                                                                                                                                



Wit: het koude licht van de volmaaktheid  

De kleur van het noorden                                                              
Psychologische en symbolische werking 
Begrip ‘de winter’   : wit 65%, grijs 15%, blauw 10%                                                  
Begrip ‘de kou’       : blauw 47%, wit 23%, grijs 14%, zilver 11%,                                                               
Begrip ‘de frisheid’  : groen 34%, blauw 27%, wit 20%, geel 11%, roze 5%                                      
Begrip ‘de trots’      : goud 21%, paars 12%, blauw 12%, wit 12%, rood 10%, zilver 9%, zwart 7%, bruin 5% 

De ‘witte kleur’ wordt wel opgevat als de dood door bevriezing. Wit is de kleur van het 
noorden. De ‘Witrussen’ waren een oorspronkelijk in het noorden van Rusland levende 
volksstam. Dit volk uit het noorden gaf Wit-Rusland zijn naam.                                      
Wit-blauw is de typische kleurencombinatie voor sterke drank die ijskoud gedronken moet 
worden en voor zuivel- en diepvriesproducten. Wanneer de nadruk meer op de versheid 
van een product ligt, is de typische kleurencombinatie groen-wit.                                                                       
Overdrachtelijk is wit een kleur die ongevoeligheid en trots aangeeft. 

 

Het begin en de verrijzenis                                                             
Symbolische werking 

Begrip ‘de eeuwigheid’ : wit 36%, blauw 23%, zwart 18%, goud 7%, paars 6%, grijs 5%             
Begrip ‘het begin’        : wit 46%, groen 18%, blauw 8%, zwart 7%, grijs 7%                                              
Begrip ‘het nieuwe’      : wit 30%, geel 13%, blauw 11%, roze 9%, groen 9%, zilver 8%, goud 6% 

Wit is een absolute kleur. Wit is het begin, zwart is het einde. Kandinsky noemde wit ‘een 
niets dat er voor het begin, voor de geboorte is’ .                     
Het witte ei is een bijzonder symbool van het begin. Over de hele wereld kent men de 
voorstelling waarin de wereld ontstaan is uit een ei.                       
Het begin van de wereld is tegelijkertijd het begin van het kwade. Maar ook het begin van 
het goede komt in alle religies voor in de vorm van de verrijzenis, de overwinning over het 
onreine. Wit is de kleur van de verrijzenis. Degenen die uit de dood zijn opgestaan, treden 
in witte kleren voor God. De verrezen Christus wordt steeds in een stralend wit gewaad 
geschilderd. In het boeddhisme is de witte lotusbloem een symbool van de verrijzenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over wit 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 . 


