
 

                              

De kleur van Blijdschap 

Bij het zien van de gele bloesems van de groenhart boom (bijvoorbeeld mamabon tegenover het 
oude gebouw van de Nationale Assemblee) en het voelen van de eerste warme zonnestralen op 
onze huid in de morgen verdwijnen eventuele blues. Bij mooi weer genieten we van de heerlijke 
tropische geuren, van de bloeiende natuur, vogeltjes en van vrolijke mensen. 

Geel 
De kleur geel is de meest zichtbare kleur voor het menselijk oog. Puur, helder en zonnig geel is 
het beste te zien. Mensen die kleurenblind zijn voor andere kleuren kunnen vaak wel geel zien. 
Net als de energie van een heldere zonnige dag, zet geel aan tot wijsheid en waakzaamheid, 
creativiteit en intellectuele energie. Geel symboliseert de zon, intelligentie, licht, sneller leren, 
sociale energie, samenwerking vreugde, geluk, energie, vrolijkheid, optimisme, puurheid, 
enthousiasme, warmte, eer en trouw. We zien goudgeel als de kleur van de zondag. Studenten 
die in gele ruimtes studeren presteren beter bij examens. 
 

Aandacht! 
Gele objecten trekken de aandacht. De kleur is een echte blikvanger (denk hierbij aan de Tour de 
France) en wordt dan ook gebruikt om wegblokkades aan te geven, gele taxi’s, in de gouden 
gids, de welbekende gele Post-its en de gele kaart in het voetbal. 
 

Hoop 
Geel drukt ook hoop uit. In oorlogstijd werden gele lintjes gedragen, symbool voor de hoop van 
vrouwen die op de terugkeer van hun echtgenoten wachten. Denk ook aan het bekende liedje 
“Tie a yellow ribbon around the old oak tree”. Recentelijk heeft Lance Armstrong het gele 
armbandje geïntroduceerd, als teken van zijn strijd tegen kanker. Sindsdien dragen wereldwijd 
47,5 miljoen mensen dit armbandje. Maar geel is geen handige kleur om dure artikelen aan 
mannen te verkopen. Zij zien geel als kinderlijk en niet te vertrouwen.......dus vermijd geel als je 
vertrouwen en stabiliteit wilt uitstralen. 
 

Heilig en spiritueel 
 In het oude China was geel alleen bestemd voor de keizer. Nog steeds staan gele kleding en 
gele objecten voor een hogere sociale status. Ook al kende elke dynastie aan elke officiële rang 
een eigen kleur toe, geel was alleen voor de keizer zelf. Geel is ook de belangrijkste kleur in het 
boeddhisme en symboliseert een wereld vrij van aardse zorgen. Geel (in het oude Egypte 
‘khenet’ genoemd) was de kleur van de huid van vrouwen van volken die in het mediterraan 
gebied leefden. Libiërs, Bedoeïenen, Syriër, en Hitieten. Geel was ook de kleur van de zon en 
stond, samen met goud, voor perfectie. Hooggeplaatste dames droegen kleine bijenwaskegeltjes 
die door lichaamswarmte smolten. Dit ‘vloeibare goud’ bedekte het bovenlichaam met een 
aangenaam geurende gele gelei. 
 

Blijdschap 
Geel (goud) verrijkt je leven en beurt je op en.....daar wordt je blij van. And that’s also part of what 
Easy Living is about? 
Bedenk dus o.a. bij het schilderen van uw huis waar de kleur geel goed zou passen. De 
voordelen zijn duidelijk...... 
 
Historex, wordt geproduceerd door Varossieau Suriname NV. Het wordt verkocht bij de vier eigen winkels 

(Varossieau Decorating Centers) en bij ruim 120 subdealers in heel Suriname.  

Website: www.varossieau-paints.com  

E-mail: info@varossieau-paints.com 

 


