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Kleur
Kleur heeft effect op je stemming. 
Ontdek hoe dat werkt. 
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Iedereen reageert onbewust op kleur. 
Ga zelf maar na wat er gebeurt als je 
een zonnige ruimte binnenstapt of 

wanneer je een tijdje in een kamer zit met 
bruine meubels en behang. Of denk aan wat 
rode lipstick met je doet (en met de persoon 
tegenover je). De werking van kleuren is 
krachtiger dan we denken en berust zeker 
niet op vaag gepsychologiseer, zegt kleur-
specialist Kim van Savooyen. “Al is er  
nog veel onduidelijk en dus ook nog veel 
onderzoek te verrichten, zeker is dat kleur 
invloed op je heeft, zowel psychologisch, 
fysiek als neurobiologisch. (Neurobiologie 
houdt zich bezig met de werking van het 
zenuwstelsel, red.) Er treedt bijvoorbeeld 
verandering in de ademhaling op, je huid 
reageert, je krijgt prettige of onprettige 
sensaties.” Uit onderzoek blijkt dat in een 
kamer, geschilderd in overwegend koele 
kleuren eerder de verwarming aan gaat dan 
in een kamer in warme tinten. Ook is er 
bewijs dat je beter slaapt in een kamer met 
zachtblauw geverfde muren dan in een 
kamer in felle tinten – kleur heeft dus  
zelfs effect als je je ogen sluit. “Dat komt 
doordat kleur natuurkundig gezien met 
trilling te maken heeft. We nemen kleur 
niet alleen via de ogen waar maar ook via 
andere zintuigen.” 
Dat kleur een mood swing kan veroorzaken, 
wil niet zeggen dat dit effect bij iedereen 

hetzelfde is. Zo heeft geel in huis ‘volgens 
de boekjes’ een oppeppende werking, maar 
wie daarbij herinneringen krijgt aan de 
kanariegele keuken van een nare tante, kan 
deze kleur heel anders ervaren. Ook een 
factor als tijdsgeest speelt mee in de manier 
waarop we kleur beleven. Roze vinden we 
tegenwoordig meer een kleur voor meisjes, 
blauw meer voor jongens. Een eeuw geleden 
was dat precies andersom. Toen werd de 
kleur roze gezien als een afgeleide van 
strijdbaar,  mannelijk rood. Blauw werd 
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wege de religieuze betekenis, 
want die kleur werd in verband 
gebracht met de kleur van de 
mantel van Maria. Hoe we 
kleur precies ervaren, hangt 
sterk af van de context.

INNERLIJKE STEM
Desondanks valt voor elke 
kleur wel een zekere invloed 
vast te stellen. “Daar kun je  
je voordeel mee doen bij het 
kiezen van de kleuren waarmee 
je je omringt. Of dat nu in je 
kleding is of in je interieur.”  
Zo is oranje een warme, actieve 
kleur die kan aanzetten tot 
doen. Dat kan een slimme 
keuze zijn voor sportkleding, 
maar ook voor de muren van je 
werkkamer. Blauw is een koele, 
passieve kleur, die helpt ont-
spannen. Blauw kan fijn zijn in 
een woon- of slaapkamer, maar 
een blauwe jurk kan er ook toe 
bijdragen dat je gesprekspartner 
(en jijzelf!) kalm blijft in een 
moeilijk overleg. Ook de waarde 
van kleur – licht of donker – 
werkt door, zo blijkt uit  
Israëlisch onderzoek. Proef-
personen die naar een donker 
scherm keken, waren na afloop 
in een minder goede stemming 
en ontevredener dan zij die 
naar een wit scherm keken. 
Maar voordat je een volledig 
witte garderobe overweegt 
tegen je winterdip: het lijkt er 
volgens sommige studies op dat 
kleine kleuraccenten al impact 
hebben. “Meer onderzoek moet 
uitwijzen of dat werkelijk zo is. 
In elk geval helpt het om je 
intuïtie te gebruiken. Kleur 
doet iets met je en kan onbe-
wust voorzien in een behoefte. 
Je innerlijke stem vertelt dat 
vanzelf. Merk je dat je je prettig 
voelt bij een bepaalde tint op  
de muur? Dan werkt deze kleur 
voor jou.”

Stimulerend
Rood is de kleur van heftige emoties.  
Enerzijds roept rood passie, liefde, moed  
en kracht op, anderzijds denk je bij rood 
onbewust aan gevaar, woede, bloed en 
geweld. Rood is een oerkleur, in alle talen 
bestond als eerste een woord voor de kleur 
rood. Dress to impress? In rode kleding voel 
je je krachtig en sensueel – dit kan verleiden 
(volgens de Amerikaanse professor Andrew 
Elliott vinden mannen vrouwen in rood  
aantrekkelijker) maar ook afschrikken. Niet 
voor niets blijkt uit onderzoek onder sporters 
dat teams in rood vaker winnen. Ook oranje  
is sterk stimulerend. Oranje zet op scherp en 
helpt te focussen. Wil je op een vriendelijke 
manier overwicht hebben? Met oranje  
kleding val je op in de massa en straal je 
warmte uit.

Oranje is warm en  
zet aan tot actie, 

blauw is koel en helpt 
je ontspannen

Peace of mind
Blauw geeft rust, vertrouwen en evenwicht. 
Volgens onderzoek doet deze kleur zelfs je 
hartslag dalen. Blauw is veruit de populairste 
kleur, bij mannen nog meer dan bij vrouwen.  
In een blauwe outfit oog je betrouwbaar en 
loyaal. Ook groen heeft een kalmerende  
werking, maar dan vergelijkbaar met het 
effect van de natuur. Groen is een kleur die  
je brein gemakkelijk verwerkt en geeft een 
energieboost. In groene kleding voel je je 
evenwichtig en kom je ook zo over. Ook roze is 
een de-stresser: de kleur verzacht, kalmeert 
en maakt zorgzaam. Uit onderzoek blijkt  
zelfs dat een bepaalde tint roze (tijdelijk) de 
spierspanning vermindert. En volgens een 
Israëlische studie kan alleen al schrijven met 
een roze pen je humeur verbeteren.
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BRUIN 
ZWART
PAARS&

GRIJS

WIT&

GEEL

Zelfvertrouwen
Bruin, de kleur van aarde, staat voor 
 geborgenheid en veiligheid. Bruin doet 
 je  stevig in je schoenen staan en geeft  
vertrouwen. Ook mysterieus zwart – strikt 
genomen geen kleur want een voorwerp is 
zwart als het geen licht terugkaatst – geeft 
een beschermd gevoel. Maar te veel zwart  
maakt juist weer down, boos, ongelukkig of 
angstig. Ook paars is een krachtige kleur;  
het maakt  vindingrijk en  creatief. Grijs en  
vergrijsde  tinten, zij het met mate, brengen 
een sfeer van balans.

Opwekkend
Wit (eigenlijk een optelsom van alle kleuren) 
roept puurheid en onschuld op en stemt 
 positief en tevreden, al is een overdosis wit  
juist koud en steriel – denk aan een compleet 
wit interieur. Geel roept optimisme op. Niet 
voor niets zie je deze kleur, vaak in combinatie 
met oranje, veel in zorginstellingen. Geel stemt 
vriendelijk, speels en blij, maar te veel geel 
werkt overweldigend en maakt onrustig en 
bezorgd. Grote vlakken in verzadigd geel 
 kunnen de ogen irriteren.
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Niet doen
›  Je huis in één kleur inrichten. Dit maakt 

onrustig, zegt Van Savooyen. “Als je in 
de natuur om je heen kijkt, zie je nooit 
één kleur. Denk aan de bladeren van een 
boom, die hebben niet één tint groen 
maar vele nuances, die zelfs neigen naar 
geel, rood en paars.” Kies dus juist voor 
(beperkte) kleurcontrasten als je in huis 
een gevoel van harmonie wilt oproepen. 

›   Blauw op de vloer. “Een blauw horizon-
taal oppervlak associeer je niet met 
grond, het doet denken aan water. 
Dat voelt niet logisch om op te lopen 
en kan een rusteloos gevoel geven”, 
aldus Van Savooyen.

›  Een paarse trui kopen voor je vriend. 
De meeste mannen houden niet van 
paars. Blauw, groen of zwart zijn een 
betere keuze.

Wel doen
›  Een blauwe tafel of blauw tafelkleed 

als je op dieet bent. Blauw vermindert 
volgens onderzoek eetlust.

›  Een rood jasje dragen tijdens een 
presen tatie. Met rood breng je jezelf in 
een  winning mood en dat straal je uit.

›  Een website lanceren met grijs, 
lichtblauw en crème. Deze laag-
verzadigde kleuren zorgen er volgens 
onderzoek voor dat de website 
betrouwbaar, competent en 
voorspelbaar overkomt.

›  Sporten in een gym met blauwe muren. 
Uit onderzoek blijkt dat sportprestaties 
verbeteren in een blauwe omgeving. •

MANIPULATIE 
VIA KLEUR
Kleur blijkt sterk van invloed 
op koopgedrag. Marketeers 
maken graag gebruik van dit 
kleureffect. Kleur blijkt het 
eerste dat we ons herinneren 
van een product. 85 procent 
van de consumenten zegt 
zelfs dat de kleur van een 
 product doorslaggevend is bij 
de aankoop. Omdat rood en 
oranje urgentie creëren en tot 
actie oproepen, kom je deze 
veel tegen in de uitverkoop. 
Een blauwe winkelinrichting 
verhoogt verkoopaantallen, 
waarschijnlijk omdat deze 
kleur aangenaam aanvoelt 
en consumenten langer in de 
winkel blijven. Donkerblauw 
staat voor betrouwbaar en 
wordt gebruikt in logo’s 
van sommige banken. Rood 
wekt eetlust op en zie je veel 
in restaurants.

De kracht

HET IS NIET 

ZWART-
Kleur heeft zeker invloed op je, 
maar wat kleur precies met je 
doet, hangt volgens Kim van 
Savooyen af van:

PERSOONLIJKE ERVARING
Als kleur een sterke herinnering 
oproept, speelt dat mee in hoe je 
de kleur nu ervaart.

LEEFTIJD
Als je ouder wordt, vergeelt je 
ooglens, waardoor je kleuren 
donkerder gaat zien.

TAAL EN CULTUUR
Hier is zwart de kleur van de dood, 
in India is dat wit. De Himba’s, een 
volk in Namibië, hebben talloze 
namen voor vele tinten groen, 
maar niet één voor blauw.

GESLACHT
Mannen en vrouwen zien kleuren 
net even anders. Vrouwen zien 
bovendien meer kleurnuances.  
Dit verschil zou te verklaren zijn 
door de rol van testosteron.  

GEOGRAFIE
Licht is dicht bij de evenaar 
anders dan rond de poolcirkel, 
dus worden kleuren daar 
letterlijk anders waargenomen. 

GEMOEDTOESTAND 
Een sombere bui in combinatie 
met veel blauw kan omslaan in 
echte ‘blues’.

DO’S & DON’TS
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