
 

                              

De kleur van ons hart 

Rood is in het additieve kleursysteem een primaire kleur. In het subtractieve kleursysteem is het 
een secundaire kleur. Het is de complementaire kleur van cyaan. Het is de tint met de krachtigste 
symboliek. Als een taal überhaupt namen voor kleuren heeft, is daaronder altijd een naam voor 
rood. De kleur rood licht zit aan het eind van het lichtspectrum dat nog door het menselijk oog 
kan worden gezien. De golflengte van rood licht ligt rond de 700 nanometer. Kleuren met lagere 
frequenties worden door sommige dieren wel gezien. Deze heten infrarood. 

Gebruik en gevoelswaarde 

Negatief en positief 

 
 

Rood is over het algemeen de kleur van brandweervoertuigen 

Rood is een kleur die snel de aandacht trekt en in het westen gezien wordt als zowel een teken 
van gevaar als van liefde. Zo is een rode lijst is dan ook een opsomming van mensen, dieren, ... 
waar gevaar aan verbonden is. Daarom wordt rood veel gebruikt als signaalkleur in 
verkeerslichten en seinen. Deze betekenis komt wellicht ook doordat bloed een rode kleur heeft; 
(de kleur van) bloed wordt door mens en dier instinctief verbonden met gevaar. Symbolische 
betekenissen van rood hangen hiermee samen, het is de kleur van de woede. Rood wordt ook 
geassocieerd met de oorlogsgod Mars, vandaar ook waarschijnlijk dat de rode planeet Mars juist 
aan deze god is gewijd. Bloed, maar ook vuur kan hieraan ten grondslag liggen. Niet voor niets is 
rood ook de kleur van brandweer en brandpreventie. 

In de associatie met het bloed en het hart zit meteen de positieve keerzijde, namelijk die met 
liefde en verbondenheid. Het rode hart is daarvan het beeldmerk. Rood is in het westen ook de 
kleur van seksualiteit en prostitutie. Een prostitutiegebied wordt aangeduid met rosse buurt of 
red-light district, waarmee wordt bedoeld dat hier een rode gloed van lichten aanwezig is. In het 
oosten heerst over de kleur rood vooral een zeer positieve connotatie. Zo staat het in China voor 
onder anderen hartstocht, welvaart, geluk, liefde, populariteit en macht. De kwaliteit van een 
Chinees restaurant wordt aangeduid met het aantal rode lampionnen. In opvallende tegenstelling 
tot het westen is in China aan erotiek de kleur geel verbonden, wat hoogstwaarschijnlijk weer te 
maken heeft met de huidskleur. 

 
Ook in het westen is de kleur rood wel verbonden aan vreugde, weelde, adel en elite. Te denken 
valt aan het gebruik van de rode loper bij officiële aangelegenheden, herdenkingen en feesten. 

Politiek 

In de politiek, waarschijnlijk al vanaf de Franse Revolutie wordt rood gebruikt als kleur van de 
revolutionaire, linkse en in het algemeen radicale groepen. In Rusland werd tijdens de 
burgeroorlog bijvoorbeeld gevochten tussen de roden en de witten. Op grond hiervan heette 
Rusland tijdens de Koude Oorlog ook wel het rode gevaar. In China speelt de kleur rood al 



millennia lang een zeer belangrijke rol, in zowel het Chinese keizerrijk als de maoïstische 
Volksrepubliek China. Zie bijvoorbeeld het Rode Boekje (van Mao). De vlaggen van 
communistische landen zijn vaak rood. China werd echter als het gele gevaar afgeschilderd, 
gezien de huidskleur en als onderscheid met rode gevaar vanuit de Sovjet Unie. In iets zwakkere 
vorm is rood de symbolische kleur van het socialisme in al zijn varianten, en daardoor ook van de 
sociaal-democratische partijen zoals de SPA in Suriname en de PvdA en van het democratisch-
socialistische SP, beiden in Nederland. 

Opvallend is dat in de Verenigde Staten van Amerika, de kleur rood juist wordt gebruikt voor de 
conservatieve Republikeinse Partij. Hetzelfde geldt voor Paraguay, waar de conservatieve 
Colorados de kleur rood, en de wat vooruitstrevender Liberales de kleur blauw hanteren. 

Financiën 

In een boekhouding worden rode kleuren gebruikt voor negatieve getallen, ofwel schulden. Als 
iemand een schuld heeft aan zijn bank, wordt dit rood staan genoemd. 

Religie 

In de Katholieke kerk is rood de liturgische kleur van de misgewaden in de pinkstertijd, verwijzend 
naar de vurige tongen. Ook wordt de kleur gebruikt op feesten van martelaren en op Goede 
Vrijdag. De rode kleur geeft bovendien een waarde aan het ambt. Zo mogen (alleen) kardinalen 
het kardinaalrood (of scharlakenrood) dragen. Dit geeft hun bereidheid aan om hun eigen bloed 
te offeren voor de kerk. 

Rood is ook de kleur van de liefde. Op Valentijnsdag zijn dan ook vele rode harten te koop. 

Hindoes verven hun handen op bepaalde feesten rood met behulp van henna. En iedereen in 
Suriname weet hoe de kleur rood tijdens Phagwa gebruikt wordt als één van de kleuren die de 
lente symboliseren. Iedereen kent ook de rode vlaggen op de erven van Hindoes in Suriname. 

Beeldende kunst 

In de schilderkunst wordt rood ook gebruikt als een aandachtstrekker. De kleur komt door het 
kleurperspectief in een schilderij naar voren ten opzichte van meer neutrale kleuren.  

Wetenschap en techniek 

In de kleurcodering voor elektronica staat rood voor het cijfer 2. 

Trivia 

Het taalgebruik nuanceert nog verder het rood in allerlei combinaties als: vuurrood, kersenrood, 
scharlakenrood, tomatenrood, koperrood, baksteenrood, helrood, frambozenrood enz.  

 

Rood in ons huis 
 
Rood is de kleur van levenslust en veerkracht. Het is de kleur van de liefde, passie en moed. De 
kleur rood maakt je onafhankelijk en energiek. Wanneer de kleur rood jouw lievelingskleur is of 
op dit moment een prominente rol speelt in jouw leven, reageer je daadkrachtig en assertief. Als 
rood op dit moment je voorkeur heeft wil je onafhankelijk zijn en je eigen richting bepalen. Je bent 
ondernemend en hebt behoefte aan uitdagingen en avontuur. Iedereen kent wel het liedje “Lady 
in Red” en het gevoel dat je erbij krijgt. Liefhebbers van rood beschikken over een enorme 
levenslust en een groot uithoudingsvermogen. Waarschijnlijk geen toeval dat het grootste 
verfmerk in Suriname een rode “O” in haar logo heeft. De kleur rood kan je helpen om je 
weerbaarder op te stellen en jouw grenzen duidelijk(er) aan te geven. Rood maakt je actief, 
ondernemend en strijdbaar. Deze kleur stimuleert je om uitdagingen aan te gaan. Het 
rood kan een vitaliserende werking op je hebben. De kleur rood helpt je om je zekerder en 
veiliger te voelen in een nieuwe situatie en die dingen te verwezenlijken die jij wilt. Een teveel aan 
rood kan er voor zorgen dat je veeleisend voor jezelf en anderen bent. Wanneer je het te druk 
hebt of je te druk maakt kan rood te dwingend voor je zijn. De rode kleur jaagt je dan nog meer 



op. De rode kleur versterkt zowel fysiek als emotioneel gevoelens zoals verliefdheid, woede, 
verdriet, impulsieve uitbarstingen en destructief gedrag. Rood kan de bloeddruk 
verhogen.Bedenk dus o.a. bij het schilderen van uw huis waar de kleur rood goed zou passen. 
Het is helemaal van uw situatie, uw doelen en uw karakter afhankelijk. De voordelen (en soms 
nadelen) 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.  
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Extra info: 

 

Rood is in gebouwen functioneel daar waar informatie punten zijn, in een hal of hoofd ingang van gebouw. 

Op die punten waar meerdere richtingen samen komen. Het rood helpt vandaar uit de energie in het 

gebouw nog meer te laten stromen. De rode kleur bij een entree spoort aan tot actie en zorgt ervoor dat je 

doelgericht je richting binnen het gebouw kiest. Een knalrode wand kan disharmonieus op mensen 

inwerken. De rode kleur kan bijvoorbeeld de bloeddruk verhogen en agressie opwekken. Kies dan niet voor 

knalrood, maar voor bordeauxrood dat in combinatie met zandkleur nog verder in haar werking wordt 

afgezwakt. Bordeaux is de meest gedekte kleur rood is in het spectrum. Met langs de wanden in het plafond 

geintegreerde verlichting zorgt u ervoor dat zo een zone niet te donker wordt.  


