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Ingewikkelde materie
“Ik denk dat veel mensen bang zijn voor kleur”, 
zegt Kim van Savooyen over die terughoudend-
heid. “Ze weten niet goed weten wat ze ermee 
aanmoeten.” De kleurexpert uit Arnhem vindt 
dat best begrijpelijk. “Het is ook heel moeilijk. 
Kleur is wetenschap. Meerdere wetenschappen 
eigenlijk.” Ze verwijst naar de natuurkunde die 
ons leert dat het de reflectie van licht is die een 
oppervlak zijn kleur geeft. Kort gezegd komt 
het er op neer dat licht uit verschillende golf-
lengtes bestaat die elk een eigen kleur hebben; 
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. 
Wanneer dat licht op een object valt, wordt een 
deel van dat spectrum geabsorbeerd en een deel 
wordt gereflecteerd. Wordt ál het licht geabsor-
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beerd, dan is het oppervlak zwart; wordt alles 
behalve bijvoorbeeld het rode licht geabsorbeerd, 
dan is het voorwerp rood. “Dat is een eenvoudige 
voorstelling van zaken want rood kan ook een 
combinatie zijn van meerdere gereflecteerde 
kleuren licht”, zegt ze. 
Naast die fysica er nog de fysiologie. Die legt uit 
hoe wij waarnemen en hoe het daarna in ons 
hoofd wordt vertaald.

De invloed van de context
Een derde wetenschap die een grote rol speelt bij 
kleur is de psychologie; die helpt verklaren wat 
kleur met je doet. Het samenspel tussen kleur en 
psyche gebeurt op verschillende lagen. Er is een 
universeel niveau waarop ieder mens bijvoor-
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beeld blauw associeert met water en lucht, en 
rood met bloed. Ook cultuur speelt een rol. “In 
het Oosten wordt wit geassocieerd met de dood 
terwijl dat in het westen voor zwart geldt”, geeft 
de interieurontwerpster als voorbeeld. Weer een 
diepere laag is die waar persoonlijke ervaringen 
een rol spelen. 
Los van de persoonlijke lagen is er nog de con-
text. Kim van Savooyen licht dat toe: “Blauw 
staat voor ruimte, voor mogelijkheden, vertrou-
wen. Maar is er alleen maar blauw, dan kun je 
daarin verdrinken, letterlijk ‘the blues’ krijgen. Je 
hebt dus context nodig, kaders. Andere kleuren 
kunnen die context bieden, maar je moet je wel 
bewust zijn van wat die voor invloed kunnen heb-
ben. Wat wordt blauw als je het combineert met 
een grijze vloer? Is het dan nog steeds ruimtelijk 
of wordt het er koel en onpersoonlijk door?”

Veilig wit
Moeilijke materie dus. En dan is er nog de invloed 
van de verschillende lichtbronnen met elk een 
eigen kleurtemperatuur. Als je daar allemaal 
bij stilstaat en ook nog eens uit een waaier met 
honderden kleuren een keuze moet maken voor 
de afwerking van de wanden van de huiskamer, 
dan is het niet zo gek dat mensen graag op zeker 
spelen en het op wit houden. 
Nu kun je zeggen dat wit een prima keuze is om-
dat het neutraal en rustig is, Kim van Savooyen 
ziet dat anders. “Vanuit de psychologie is wit het 
begin, een onbeschreven blad. Maar alles wat je 
op dat blad zet, is een vervuiling van het wit. Het 
valt op. Dat is in een kamer niet anders. Neem 
een witte wand, zet er een paar gekleurde potjes 
voor en het enige wat je ziet zijn die potjes en 
niet die wand. Erg onrustig dus. Wit blijft alleen 

Kim van Savooyen wil dat mensen zich bewust 

worden van kleur en van wat het met ze doet. “Omdat 
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Kleur is een taal 
zonder woorden
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Niet alleen particulieren hebben 
soms weinig kennis van kleur

Kleur is wetenschap, ingewikkelde materie. Bij zowel particu-

lieren als professionals ontbreekt nogal eens de kennis om de 

juiste kleurkeuzes te maken. (foto’s: Kim van Savooyen)

maar rustig als je het combineert met neutralen 
en kleuren met een hoge helderheid. Dat is fijn 
als je wilt reflecteren, maar dat is niet wat je doet 
in een woonomgeving.”

Gebrek aan kennis
Volgens Kim van Savooyen zijn het overigens niet 
alleen particulieren die soms weinig kennis van 
kleur hebben, maar ook de professionals die ze bij 
hun kleurkeuze zouden kunnen helpen. “Architec-
ten bijvoorbeeld; vaak denken ze meer in vorm 
dan in kleur. Er is maar weinig aandacht voor het 
vakgebied Kleur in de opleiding tot architect.” 
Ook de afbouwvakman mist volgens haar nogal 
eens de juiste kennis. “Daarom wordt vaak wit 
of grijs geadviseerd, daar kun je je geen buil aan 
vallen”, stelt ze. Niets is echter minder waar, te 
veel grijs kan ook energie wegtrekken als er geen 

andere kleuren zijn om deze in balans te brengen. 
“Dat doet die kleur gewoon met onze psyche.” 
Een veilige weg kan zijn om naar trends te kijken. 
”Dat durven mensen vaak wel aan. Ze hebben 
het ergens gezien, ze kunnen het zich voorstellen. 
Maar het is een trend, geen identiteit. Het is toch 
veel interessanter om te kijken naar wie jij bent 
en dat te vertalen naar je interieur?“ Want dát is 
waar het volgens Kim van Savooyen om draait in 
haar vak. 

Vrouw met een missie
“Kleur is een taal zonder woorden. Net als 
beweging. We spreken hem allemaal, al is het 
onbewust. We drukken ermee uit wie we zijn, 
hoe we ons voelen. Daarom is kleur voor mij het 
vertrekpunt van een ontwerp. Het eerste wat ik 
van een opdrachtgever wil weten is Wie bén je? 
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Ik wil dat mensen 
zich bewust worden 
van kleur

Licht en structuur 

hebben ook invloed 

op hoe wij kleuren 

zien. (foto: Kim van 

Savooyen)
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Waar voel je je fijn bij? Waar gaan je ogen van 
stralen? Daar ga ik naar op zoek. En dan komen 
daar automatisch kleuren bij. Want kleur is 
emotie. Oranje is vrolijk, sociaal, blauw staat voor 
denken, rood voor passie, daadkracht. Ik probeer 
te achterhalen welke emotie en kleur er in men-
sen zit. Want dat zegt iets over het interieur. En 
of ik ze dáármee moet omringen of juist met een 
andere kleur.” 
Het is geen eenvoudige opgave die Kim van 
Savooyen zichzelf stelt. Nederlanders zijn nu 
eenmaal niet zo van het uiten van emoties. “Dat 
klopt. Hier hoor je vaak ‘Doe maar gewoon, dat 
is al gek genoeg’. Maar ik zeg juist ‘Doe nou eens 
gek, we doen al gewoon genoeg’. Het is zó jam-
mer om het niet te doen. Ik wil dat mensen zich 
bewust worden van kleur en van wat het met 
ze doet. Omdat ik denk dat ze er gelukkiger van 
worden.” 

Een trend 
is geen 
identiteit

Kleuradvies betekent 

niet per definitie dat 

er veel meer kleur aan 

een woning wordt 

toegevoegd. Het 

gaat er om kleuren 

te kiezen die passen 

bij de ruimte en de 

persoon. (foto’s: Kim 

van Savooyen)
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