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natuurgroen

l e n t e b e e l d 2 0 1 5, potloodtekening met ginkgoblaadjes ddh

absintgroen
aldehydegroen
appelgroen
avocadogroen
berkengroen
biljartgroen
bladgroen
bleekgroen
briljantgroen
bronsgroen
bruingroen
cadmiumgroen
chloorgroen
chroomgroen
dennengroen
echtgroen
erwtgroen
eucalyptusgroen
flesgroen
fluorescerend groen
Frans groen
galgroen
gifgroen
grasgroen
grijsgroen
groenaarde
groenbeige
groenblauw
jadegroen
junglegroen
kaki
kikkergroen
klimopgroen
kobaltgroen
legergroen
lentegroen
lichtgroen
loodgroen
machinegroen
malachietgroen
matgroen
meigroen
mintgroen
mirtegroen
mistelgroen
mosgroen
Napels groen
natogroen
natuurgroen
neongroen
nijlgroen
oergroen
olijfgroen
opaalgroen
opaalgroen
Parijs groen
pastelgroen
patinagroen
pauwgroen
permanentgroen
petroleumgroen
pigmentgroen
pistachegroen
resedagroen
rietgroen
Russische groen
schimmelgroen
schoolbordgroen
Schweinfurter groen
signaalgroen
smaragdgroen
sparrengroen
spinaziegroen
toermalijngroen
turkoois
vaalgroen
varengroen
Veronees groen
Victoriagroen
viltgroen
viridiaan
vuilgroen
watergroen
zachtgroen
zeegroen
zinkgroen
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 kleurwaarnemen.
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.

De natuur

Psychologische werking
Begrip ‘het natuurlijke/de natuurlijkheid’: groen 48%, wit 14%, blauw 13%, bruin 10%, geel 8%

De vegetatie is groen. Groen kan aan veel begrippen een betekenis geven die een link legt
met de natuur. Het bos wordt de ‘groene long’ van de grote stad genoemd, het gevaarlijke
oerwoud de ‘groene hel’. In de groene buitenwijken van de stad wachten de ‘groene
weduwen’. Iemand met aanleg voor tuinieren heeft ‘groene vingers’. ‘Groen’ als zelfstandig
begrip geeft de positie aan van waaruit men de beschaving ziet. Alleen in de stad zijn er
groenvoorzieningen, alleen in verstedelijkte gebieden wordt er over de ‘groene long’
gesproken. De ‘green’ bij het golfspel is ook iets kunstmatigs. De politieke partij van de
‘groenen’ ontstond pas in een in hoge mate geïndustrialiseerde maatschappij, toen de
vernietiging van de natuur in de belangstelling kwam.
Er kunnen veel pakkende begrippen bedacht worden door begrippen uit onze cultuur en
civilisatie het predicaat ‘groen’ te geven. Analoog aan ‘zwarte magie’ zou bijvoorbeeld van
‘groene magie’ sprake kunnen zijn. Natuurlijk zou die als basis de magische werking van de
natuur hebben. ‘Groene cosmetica’ wekt de verwachting dat er alleen natuurlijke ingrediënten
zijn gebruikt. In de reclame van een chemische concern is inmiddels al ‘groene chemie’
gepropageerd.

De milieubeschermers en de Ieren.
Politieke werking

Bij ons werd groen pas in de loop van de tachtiger jaren van de vorige eeuw een politieke
kleur. Toen gingen namelijk ‘De Groenen’ en ‘Groen Links’ een rol spelen. Het gebruik van
groen in de naam is slim. Groen, de kleur van de neutraliteit, symboliseert tussen de kleuren
van de andere partijen overtuigend de politieke zelfstandigheid. Ook past de naam van deze
partijen uitstekend bij hun programma. De naam van de internationale milieuorganisatie
Greenpeace is hierbij wellicht van invloed geweest.
Volgens een oudere traditie is groen de republikeinse vrijheidskleur. De Italiaanse
republikeinen wilden in 1795 een vlag als de Franse tricolore, het voorbeeld van alle
republikeinse vlaggen. In de groen-wit-rode vlag van Italië zijn rood en wit de oude kleuren
van Italië. Groen symboliseert ‘het recht van de mens op vrijheid en gelijkheid’.
De ‘groene E’, in 1949 als vlag van de Europese beweging ontworpen, is een vervolg op deze
symboliek van het groen. De ‘E’ staat voor Europa. Het groen wordt als de kleur van de
vrijheid uitgelegd. Aanvankelijk was de ‘groene E’ echter een ‘rode E’. Het rood werd
vervangen omdat het aan de socialistische landen deed denken.
Een speciale betekenis heeft groen in Ierland. Het is de nationale kleur van ‘het groene
eiland’. Groen is in Ierland bovendien de kleur van het katholicisme. De kleur van de Oranjes
is natuurlijk oranje. De katholieken beschouwden hun godsdienst als de ‘natuurlijke’
godsdienst van Ierland. Ze verklaarden hun nationale kleur tot de symboolkleur van hun
godsdienst. Nog vandaag de dag is in Ierland een ‘groene’ een katholiek

Over groen valt nog veel meer te vertellen, kijk hiervoor in het nieuwsbrief-archief op mijn
website.

