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Kim van Savooyen, directeur van de Stichting 
Kleurenvisie, onderdeel van de “International 
Colour Association”, weet alles van de kracht 
van kleur. Dit internationale netwerk van 
organi saties, professionals en mensen met 
een passie voor kleur, houdt zich als sinds 
1923 heel breed bezig met alles wat met 
kleur te maken heeft met als doel zoveel 
mogelijk kleurkennis te vergaren en te delen. 
Daarnaast is zij interieurontwerper met kleur 
als specialisatie en speelt kleur al vanaf het 
begin van haar ontwerpproces een belang-
rijke rol in haar werk. Of het nu gaat om een 
interieur of om de gevels van een nieuwe 
woonwijk. 

“Kleurbeleving is heel persoonlijk en gebeurt 
vaak op een onbewust niveau. Iedereen kent 
wel het gevoel ergens binnen te komen en 
zich daar meteen prettig te voelen. De kleur 
die gebruikt wordt, speelt daarbij een heel 
belangrijke rol”, steekt Kim van wal. Een 
bepaalde kleur kan je jaren later onbewust 
nog datzelfde gevoel van weleer geven. Die 
lieve tante die toen je kind was lekker voor 
je kookte in een keuken met roze kastjes, 
bijvoorbeeld. Die ervaring neem je een leven 
lang met je mee. Ook in kleur. Als volwas-
sene associeer je roze nog steeds met dat 
fijne, huiselijke gevoel.” 

Niet alleen je eigen onbewuste associaties, 
ook het collectieve onderbewustzijn dat 
mensen wereldwijd met elkaar delen, geeft 
kleur grote kracht. Geel is vrolijk. Rood is de 
kleur van hartverwarmende liefde. “Zelfs 
letter lijk”, aldus Kim. “Je hart gaat daad-
werkelijk sneller kloppen als je je in een 
rode ruimte bevindt.” En zo heeft elke kleur 
weer zijn eigen, universele gevoelswaarde. 
“Neem de kleur blauw. Waar ter wereld je 
ook woont, in Nederland, in Australië of India, 
bij blauw denk je aan lucht of water. Blauw is 
er altijd, overal. Blauw staat voor weidsheid, 
voor ruimte. Dat geeft overal een vertrouwd 
gevoel. Maar ook hierbij blijft je eigen 

associatie met de kleur een rol spelen”, legt 
Kim verder uit. “Zit je niet zo lekker in je vel, 
dan kan blauw juist heel beklemmend 
werken. Niet voor niets noemen de Amerika-
nen het gevoel van depressiviteit ‘the blues’. 
Een ding is in ieder geval zeker: de kracht 
van kleur is niet in één hokje te duwen.” 

“Want ook je culturele bagage speelt een be-
langrijke rol in hoe je kleuren ervaart”, legt 
Kim uit. “Voor ons Nederlanders is oranje bij-
voorbeeld een feestelijke kleur. Via Konings-
dag en het Nederlands elftal associëren wij 
deze kleur met nationaal plezier. In India 
staat oranje juist weer voor grote spirituali-
teit. Die culturele kleurverschillen dringen in 
alle levensaspecten door. Het is bijvoorbeeld 
niet slim om Chinese zakenrelaties een groen 
cadeau te geven. Groen is daar namelijk de 
kleur van overspel. En op een oosterse be-
grafenis draag je witte in plaats van zwarte 
kleding. De dood wordt in meer spirituele 
culturen niet gezien als een einde, maar als 
het begin van veel mooie, nieuwe dingen. 
Zwart past totaal niet bij die visie op leven 
en dood, want juist die kleur absorbeert alle 
andere kleuren en geeft niets terug.” 

“Of het nu op persoonlijk, collectief bewust 
of cultureel niveau is, kleur krijgt pas echt 
betekenis in de context”, weet Kim. “Eten 
hoort niet blauw te zijn, dat smaakt niet. 
Een blauw bedrijfslogo daarentegen straalt 
weer wel het gewenste gevoel van vertrou-
wen uit. Het is dus niet zo vreemd dat het 
merendeel van de bedrijfslogo’s in blauw 
zijn uitgevoerd. Bij luxe geschenken, zoals 
een verzorgingsproduct, is paars een goede 
keuze. Want paars straalt rijkdom uit. Vrolijk 
geel past dan weer totaal niet. Tenzij het 
geel naar goud neigt, dan wordt dat ook een 
luxe kleur.” 

De wereld om ons heen is dus al volop ge-
kleurd. Maar ligt het aan Kim, dan kunnen 
we nog wel wat meer kleur gebruiken. “Een 
rode wand in huis vinden we al heel ge-
waagd en als een zakenman zich wil onder-
scheiden, draagt hij een kleurrijke stropdas 
bij zijn formeel blauwe pak”, lacht ze. “Met 
kleur is zo ontzetend veel mogelijk, ook in 
nuances. Rood is niet alleen felrood, je hebt 
duizenden rode tonen. Maak daar vrolijk 
gebruik van. Durf je leven te kleuren!” 

IGO-POST geeft klanten voortaan de mogelijk-
heid nog meer kleur in het leven te brengen. 
Bij henzelf, van hun zakenrelaties en mede-
werkers. Via Coloriprint, de revolutio naire 
technologie waarmee tal van promotionele 
artikelen en relatiegeschenken een bedruk-
king in kleur naar wens kunnen krijgen. 
Van uitnodigende geschenksets tot geperso-
naliseerde pennen om te koesteren. In deze 
brochure geeft IGO-POST graag een voor-
proefje. 
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Kleur is emotie, kleur is gevoel. Kleur maakt dat je zaken ervaart zoals je ze ervaart. 

Dat je er vrolijk van wordt, of juist verdrietig. Kleur laat je veilig voelen of geeft 

een waarschuwingssignaal. Met kleur laat je de wereld zien hoe je in het leven staat. 

Kortom: kleur kleurt het leven. Kleur heeft die kracht.

Zwarte dozen gevuld met 
hetzelfde materiaal als groene dozen 

worden door arbeiders als 
zwaarder ervaren.

Vrouwen zijn beter in staat 
dan mannen om verschillende 

roodtinten van elkaar 
te onderscheiden.

Uit onderzoek in zeventien 
landen blijkt dat blauw veruit de 

populairste kleur is.

Een gestresst gevoel verdwijnt 
als sneeuw voor de zon in een roze 

omgeving. Roze kalmeert. 

Klanten van een koffiehuis 
in de VS klaagden over de koude 

temperatuur in de zaak. Toen de eigenaren 
de lichtblauwe wanden oranje verfden, 

hield de klachtenstroom direct op.

Kostbare 
kleurherinnering

Blauw is er altijd, 
overal

Spiritueel 
oranje boven

Gekleurde 
context

Gedurfde 
stropdas

Meer kleur 
met Coloriprint
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Rood is de hartverwarmende kleur van de liefde, 
met als symbool de rode roos.

Uit onderzoek in zeventien landen blijkt 
dat blauw veruit de populairste kleur is.
Blauw staat voor weidsheid, voor ruimte.


