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Kenmerkend voor muziek is dat alle elementen vorm en structuur krijgen. 
Terwijl klank nog een onmiddellijke gevoelsuiting kan zijn, wordt bij muziek de 
gevoelsuiting in een georganiseerd geheel opgenomen. Dit wijst erop dat de 
gevoelservaringen doordrongen worden met een sturende kracht, die vorm, maat 
en afstemming brengt. Zij worden verbonden met de integrerende kracht van het 
ik. Daardoor kan muziek de ‘kunst van het ik’ worden genoemd. 

Ook het beleven van muzikale motieven in relatie tot motieven in de eigen 
biogra!e en het beleven van spirituele, morele en religieuze ervaringen behoren 
tot het niveau van het ik.

Bovenstaande schets van de muzikale menskunde maakt duidelijk dat muzikale 
ervaring en spel de verschillende gebieden van de mens verbinden. Als 
bijvoorbeeld een mens enthousiasme muzikaal tot uitdrukking brengt in een 
levendig ritme, werkt het van het psychische niveau door tot in het levensniveau. 
En wanneer een mens schoonheid ervaart, kan hij dat tot in het lichaamsgevoel 
als een ordenende kracht ervaren. Of als hij bijvoorbeeld een gevoel van grotere 
ruimte en vrijheid in zijn spel kan leggen, beleeft hij ook een ruimer worden van 
zijn adem. 

Hiermee is het speci!eke vermogen van de muziektherapie tot uitdrukking 
gebracht: regulerende krachten van de psychische gezondheid kunnen 
doorstromen tot in het gebied van de levensprocessen. Muziek kan het 
zelfgenezende vermogen ondersteunen vanuit de activiteit van de cliënt zelf.
 
Muzikaal waarnemingsbeeld
De muziektherapeut kijkt zowel naar hoe de mens als geheel zich muzikaal 
manifesteert, als hoe het afzonderlijke symptoom van de klacht zich muzikaal 
manifesteert. Binnen dit geheel zal hij zowel harmonische als disharmonische 
uitingen vinden. Hij ontmoet dus zowel de gezonde als de uit balans geraakte 
mens. In de therapeutische behandeling worden de gezonde krachten mee 
ingezet om het verstoorde evenwicht te herstellen of een nieuw evenwicht te 
vinden. 

Om het muzikale waarnemingsbeeld te maken en de karakteristiek ervan te 
formuleren, gebruikt de muziektherapeut het fenomenologische stappenplan:
 ! Welke muzikale uitingen neem ik waar bij de cliënt?
 ! Kan ik deze waarnemingen verdiepen door erin mee te bewegen en me erin in 

te leven?
 ! Welke karakteristiek spreekt er uit de waarnemingen?

Door hier vaak mee te werken leert hij om vanuit de directe waarneming snel de 
meest opvallende symptomen in het oog te krijgen.
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3.  Het ondersteunen van het therapeutische 
besluitvormingsproces

“Bij het onderzoek dat ondersteunend is voor het ‘decison making process’ in de 
beroepspraktijk in de vorm van bijvoorbeeld protocollen en richtlijnen zijn onder meer 
systematische reviews van de literatuur, kwalitatieve onderzoeksmethoden, concept 

mapping methoden, en expert panels adequate onderzoeksmethoden.”

(Uit: Visiedocument praktijkonderzoek lectoren Hogeschool Leiden, 2008)
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3.1  Kleur bekennen
Kwalitatief kleuronderzoek en Goethes fenomenologische methode
Wil Uitgeest                          

Introductie
Wie is er bang voor rood, geel en … blauw?
In de kunstzinnige therapie beeldend spelen kleuren en kleurnuances een 
belangrijke rol. Uitgangspunt hierbij is dat elke kleur zijn eigen kwaliteit heeft 
(onder andere Lüscher, 1977; Smits, 1967; zie literatuurlijst voor alle in dit stuk 
genoemde auteurs). Door dit verschil in kwaliteit is de werking van elke kleur op 
de mens ook verschillend (onder andere Avelingh, 1995; Hauschka, 1981; Mees-
Christeller, 1997). In de kunstzinnige therapie worden deze verschillen doelbewust 
gehanteerd. 

Binnen de kunstzinnige therapie beeldend wordt de kleur beschouwd als 
een werkzame kracht, waar je als mens een ontmoeting mee kunt hebben. 
In die ontmoeting kun je worden geraakt, zoals een ontmoeting met een 
ander mens je kan raken. En de ‘bewogenheid’ die hierdoor ontstaat, maakt 
veranderingsprocessen mogelijk die tot in het fysieke toe merkbaar kunnen 
worden. De kunstzinnig therapeut zorgt hierbij in samenwerking met de cliënt 
dat deze veranderingsprocessen worden gericht op herstel van de lichamelijke 
en/of psychosociale gezondheid van de cliënt, of op begeleiding bij zijn 
ontwikkelingsvragen.  

De kleur is één van de middelen die hierbij kunnen worden ingezet, naast andere 
factoren zoals vorm, soort opdracht, materiaalkeuze en de gevraagde werkwijze.

Door mijn eigen opleiding en ervaring als kunstzinnig therapeut beeldend is mij 
duidelijk geworden dat er binnen dit beroep een heel genuanceerd en beweeglijk 
beeld van de verschillende kleuren/kleurnuances bestaat, met elk een rijkdom 
aan kwaliteiten en therapeutische mogelijkheden. Deze beelden worden in de 
opleiding en in de praktijk van de kunstzinnige therapie steeds verder verdiept, 
met als methodische basis Goethes fenomenologische methode.  

J.W. von Goethe (1749-1832) heeft grote bekendheid gekregen als dichter/
schrijver, !losoof, staatsman en natuuronderzoeker. In zijn natuurwetenschappelijk 
werk combineerde hij de methodische exactheid van een wetenschapsmens 
met de ontvankelijkheid van een kunstenaar. Rudolf Steiner (1861-1921), de 
grondlegger van de antroposo!e, zag in Goethes natuurwetenschappelijk werk 
een belangrijke kiem voor verdere ontwikkeling van zowel de wetenschap als 
de kunst. Hij heeft de methode die Goethe van nature eigen was, kentheoretisch 
onderbouwd (Steiner, 1984). Sindsdien staat deze methode bekend als Goethes 
fenomenologische methode. Deze onderzoeksmethode is geëigend voor het 
onderzoeken van vragen die primair gericht zijn op het begrijpen van een 
verschijnsel, en niet op het verklaren ervan. 
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Begrijpen verlangt inlevingsvermogen, waardoor uiteindelijk de essentie van een 
verschijnsel gevat kan worden. Bij het onderzoeken van een kleur in het kader van 
de kunstzinnige therapie gaat het in eerste instantie om het vatten van de essentie 
van die kleur, die zich manifesteert in een veelheid aan verschijnselen, nuances en 
kwaliteiten. Dit vatten van de essentie maakt deel uit van het leerproces waarin 
de aankomend kunstzinnig therapeut uiteindelijk het vermogen ontwikkelt om 
de werking van de kleur in een grote verscheidenheid aan situaties te kunnen 
herkennen en toe te passen. 

Het belang van mijn bijdrage ligt in de poging om (a) de visie op kleur die binnen 
de kunstzinnige therapie geldt, (b) de methode van onderzoek die hierbij wordt 
gebruikt, (c) het beeld van de kleur als kwalitatief fenomeen (essentie, nuances, 
kwaliteiten) dat door dit onderzoek ontstaat, en (d) de toepassing van de kleur 
in de concrete therapie- of begeleidingspraktijk verder te expliciteren en te 
onderbouwen.  

In dit hoofdstuk zal alleen subvraag b nader worden uitgewerkt. Het gehele 
onderzoeksverslag zal in verband met de te grote omvang in een aparte publicatie 
verschijnen. 

Probleemstelling
De vraag die in mijn (complete) bijdrage centraal staat, luidt: 
Hoe wordt de kleur binnen de kunstzinnige therapie werkzaam en vanuit welke 
achterliggende opvattingen wordt dit inzichtelijk?
Subvragen:
a. Hoe wordt binnen de kunstzinnige therapie naar het fenomeen kleur gekeken, 

en hoe is dit wetenschaps!loso!sch te plaatsen/te onderbouwen?
b. Wat zijn de kenmerken van de methode waarmee de kleur als kwalitatief 

fenomeen kan worden onderzocht? 
c. Wat is het resultaat van deze onderzoeksmethode? Hoe ziet het beeld van de 

kleur eruit dat langs deze weg kan worden verkregen? 
d. Hoe worden de verschillende kwaliteiten van de kleur werkzaam in de 

kunstzinnige therapie? (Wat is het terrein van de mogelijkheden, waar liggen 
de grenzen?)

In deze publicatie wordt alleen subvraag b beantwoord. Hierbij wordt als 
voorbeeld de kleur blauw als de te onderzoeken kleur centraal gesteld. 
 
Vraagstelling
Wat zijn de kenmerken van de methode waarmee de kleur als kwalitatief 
fenomeen kan worden onderzocht?  

Materiaal en methoden
Voorafgaand aan de beantwoording van subvraag b zal ter introductie eerst nader 
worden ingegaan op het waarom van de keuze voor Goethes fenomenologische 
methode bij het kleuronderzoek binnen de kunstzinnige therapie beeldend. Een 



78

toelichting hierbij is van belang, omdat de keuze voor deze minder algemeen 
bekende en toegepaste methode op het eerste gezicht niet voor de hand lijkt te 
liggen. In de hierop volgende publicatie zal dit onderwerp bij de beantwoording 
van subvraag a uitgebreider aan de orde komen. 

Bij de beschrijving van de methode kan ik mij baseren op bestaande 
beschrijvingen van Goethes fenomenologische methode.  

Na het beschrijven van de verschillende stappen zal ik trachten duidelijk te maken 
hoe deze stappen kunnen worden verbijzonderd om het onderzoeken van de 
kleur blauw als kwalitatief fenomeen mogelijk te maken. 

Bij deze beschrijving maak ik naast wat ik door studie heb kunnen verwerven, 
gebruik van mijn ervaringen met kleur in mijn werk als beeldend kunstenaar en 
als kunstzinnig therapeut. Maar ook van de ervaringen die ik opdeed in het kader 
van mijn werk als docent schilderen en kleurenleer binnen de opleiding voor 
kunstzinnige therapie beeldend aan Hogeschool Leiden. Mijn functie als docent 
maakte het noodzakelijk, de methodische stappen in het onderzoek met behulp 
van Goethes fenomenologische methode te expliciteren, en ze in vereenvoudigde 
vorm aan te bieden als basis voor de lessen schilderen/kleurenleer. 

Resultaten
Introductie
 
Goethes fenomenologische methode en kwalitatief kleuronderzoek
Als je kijkt naar de kleur blauw, dan kun je constateren dat de essentie van 
deze kleur niet eenvoudig te vinden is. Zowel in de natuur als in culturele 
voortbrengselen kom je de kleur blauw tegen op de meest onverwachte plaatsen 
en worden er tegenstrijdige dingen over verteld. Je kunt blauw worden van de 
kou, maar de blauwe vlam van het gas is heter dan het rode vuur. De mantel van 
de heilige maagd is vaak blauw, maar de schilderijen met afdrukken van door Yves 
Klein (1928-1962) met blauwe verf ingesmeerde blote dames zijn ook blauw. Het 
blauwe licht dat volgens het Tibetaans dodenboek de ziel tegemoet schijnt als 
hij zijn reis tussen dood en nieuwe geboorte begint, is het licht van genade dat 
schijnt uit het hart van de god Vairocanas. Maar de blauwe dwaallichten waarvan 
wordt verteld dat ze onschuldige mensen het moeras in lokken, zijn allesbehalve 
genadig. 

Om met deze tegenstrijdige gegevens iets te kunnen beginnen, lijkt het zinvol om 
op zoek te gaan naar de essentie van blauw, waardoor de innerlijke verwantschap 
van deze uiteenlopende betekenissen begrepen kan worden. Want zonder deze 
samenhang hebben al die verschillende blauwervaringen eigenlijk kop noch 
staart. Dan is het in zekere zin alsof je de onderdelen van een motor voor je ziet 
liggen, zonder er een !auw vermoeden van te hebben dat er een idee voorhanden 
is waardoor alles in elkaar zou blijken te passen, en je er nog mee kunt rijden ook. 
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Zolang dit verbindende idee niet wordt gevonden, kun je eigenlijk alleen 
constateren dat kleurervaringen puur subjectief zijn en dat de betekenis ervan 
tijd- en cultuurgebonden is. Ik wil niet ontkennen dat ook subjectiviteit en zelfs 
willekeur een rol spelen bij de toepassing en beleving van kleur, hoewel ik denk 
dat ook hier de schijn kan bedriegen. In onze cultuur wordt blauw bijvoorbeeld 
soms met het mannelijke, soms met het vrouwelijke geassocieerd. Dat lijkt op 
willekeur. Maar als je kijkt welke kwaliteiten men hierbij voor ogen heeft, blijkt het 
om verschillende kwaliteiten te gaan. Het ‘mannelijk’ blauw wordt geassocieerd 
met de deugden van arbeid en geest (Heller, 1990), zoals concentratie, sportiviteit, 
zelfstandigheid, moed en prestatie. Naast het wit wordt dit blauw geassocieerd 
met verstandigheid, wetenschappelijkheid, nauwkeurigheid en stiptheid (Heller, 
1990). Bij het ‘vrouwelijk’ blauw worden kwaliteiten genoemd als ontvankelijkheid, 
overgave, passiviteit, aantrekkingskracht, niet-attaquerend, wijkend, verlokkend of 
verleidelijk, omhullend en ruimtebiedend (onder andere Heller, 1990; Bruns, 1998; 
Goethe, 2000).  

Met dit voorbeeld wil ik illustreren dat de visie die ervan uitgaat dat de beleving 
van kleur puur subjectief en tijd-/cultuurgebonden is, niet altijd het hele verhaal 
vertelt. Want in deze visie wordt onvoldoende recht gedaan aan de archetypische 
kracht van de kleur, die voor veel mensen een ervaringsfeit is.  

Goethe en het intellectus archetypus
Letterlijk betekent het woord archetype: pre-existente vorm. Jung (2003) beschrijft 
het archetype als een vormgevende kracht die in het collectief onbewuste 
voorhanden is en zich in het bewustzijn uitdrukt in een veelheid aan onderling 
verwante beelden en ervaringen. Deze beelden en ervaringen kunnen per 
periode en cultuur verschillen, maar het archetype dat ze met betekenis vult, blijft 
hetzelfde. Hij noemt bijvoorbeeld het archetype van de Vader, van de Reus/de 
Geweldenaar, de Femme Fatale, enzovoort. 

Een kunstwerk wordt meer ‘onsterfelijk’ naarmate de beelden die worden gebruikt, 
meer raken aan archetypische beelden, aldus Jung. Het kunstwerk belichaamt 
dan iets dat de toeschouwers bekend voorkomt en raakt. Een !guur als Hamlet 
herleeft niet voor niets steeds opnieuw in de theaters, terwijl zijn schepper allang 
begraven is. Hamlet heeft aan Shakespeare kennelijk niet zijn bestaan, maar vooral 
zijn naam en taal te danken. 

In de vorige eeuw is door beeldend kunstenaars opnieuw ontdekt dat de kleur, 
los van de vorm, een dergelijke archetypische werking kan hebben. Mensen 
als Barnett Newman, Mark Rothko en Yves Klein maken dit voor vele mensen 
ervaarbaar. 

In de !loso!e komt het begrip archetype na een lange tijd weer terug bij 
Descartes, John Locke en Immanuel Kant. In de tweede helft van Kants “Kritik der 
Urteilskraft” (Kant, 1952, voor het eerst gepubliceerd in 1790) bespreekt hij het 
onderscheid tussen het intellectus ectypus en het intellectus archetypus. 
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Het eerste zoekt het gemeenschappelijke in de verscheidenheid door abstractie 
en reductie. Terwijl het intellectus archetypus in de verscheidenheid van de dingen 
de idee (in platoonse zin) kan herkennen. Een essentieel verschil tussen de visie 
van Kant en die van Goethe is dat Kant de mens niet in staat achtte tot deze laatste 
vorm van kennen. Want Kant wilde het antwoord op dergelijke vragen aan God 
laten. Terwijl voor Goethe deze wijze van kennen juist de meest natuurlijke wijze 
van kennen was, die de mens tot het antwoord op de diepste vragen kon leiden. 
Als het over kleur gaat, zul je in het eerste geval (intellectus ectypus) alle ervaringen 
die mensen beschrijven, en alle betekenissen die in heden en verleden met 
een bepaalde kleur verbonden zijn geweest, onder één of een paar noemer(s) 
proberen te brengen. Dit is met betrekking tot kleur ook geprobeerd (Birren, 
1961; Smits, 1967; Lüscher, 1977; Heller, 1990). Hun bevindingen zijn op het eerste 
gezicht niet eenduidig. 
  
In het tweede geval (intellectus archetypus) kun je doordringen tot de essentie van 
de kleur, waardoor je zijn bewegingen meer van binnenuit kunt leren plaatsen en 
begrijpen. Dan wordt er een verwantschap ervaarbaar tussen wat kunstenaars, 
wetenschappelijk onderzoekers en andere deskundigen over de kleur blauw 
beweren. Bortoft (1996) spreekt in dit verband over de “unity without uni!cation”. 
Bij het ervaren van deze verwantschap is het van groot belang dat de onderzoeker 
geen ‘buitenstaander’ blijft, maar zelf de kleur aan den lijve heeft leren kennen. Dit 
kan onder andere door zelf kleurstudies te maken.  

Het intellectus archetypus heeft mijns inziens raakvlakken met iets dat 
toneelspelers overkomt, wanneer ze zich zo in hun rol hebben ingeleefd dat ze 
hun hele houding, mimiek, gebaren en intonatie kunnen laten ‘bewegen’ door het 
personage dat ze spelen. Het leren kennen van een kleur heeft hier mijns inziens 
grote verwantschap mee; de kleur is dan het te spelen personage.  

Goede acteurs kennen hun personage uiteindelijk zo van binnenuit, dat ze heel 
verschillende kanten van zijn psyche volkomen overtuigend voor het voetlicht 
kunnen brengen. Het personage blijft levensecht, terwijl het zich bijvoorbeeld 
soms als een Don Juan, soms als een wanhopige ontheemde en dan weer als 
een wijze helper en raadgever manifesteert. En een speler kan zelfs vanuit dat 
personage blijven reageren als er dingen gebeuren die niet in zijn rol staan. Deze 
manier van kennen ontstaat door intensief waarnemen en inleven/incorporeren, 
en kan een aanvulling zijn op het kennen dat juist door distantie ontstaat. 

In de kunstzinnige therapie zijn beide vormen van kennen van belang. Maar 
bij het onderzoeken van de kleur als kwalitatief fenomeen gaat het erom door 
intensief waarnemen en inleven de kleur van binnenuit te leren kennen. Goethes 
fenomenologische methode biedt deze manier van kennen een methodisch 
fundament. Dit maakt het begrijpelijk dat in het kleuronderzoek binnen de 
kunstzinnige therapie Goethes fenomenologische methode als methode wordt 
gehanteerd.   
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Goethes fenomenologische methode bestaat uit drie stappen, waarbij steeds een 
andere innerlijke dynamiek van de onderzoeker wordt gevraagd (onder andere 
Amons e.a., 1981). De stappen kunnen in de praktijk soms ook naast elkaar of in 
een andere volgorde worden doorlopen. 
Na deze stappen volgt er nog een fase, die als zodanig niet meer tot het kenproces 
behoort, maar dit in zekere zin wel afrondt. Dit betreft het inpassen van de 
opgedane inzichten in relevante (denk)kaders en het gaan overzien van de 
betekenis en/of de consequenties van deze nieuwe inzichten.  

Ik zal hieronder eerst een schets geven van de drie methodische stappen in 
Goethes fenomenologische methode en vervolgens laten zien hoe deze stappen 
kunnen worden ingevuld wanneer het gaat om het onderzoeken van de kleur 
blauw als kwalitatief fenomeen. 

De methodische stappen
Stap 1 
In de eerste fase gaat het om het exact waarnemen van het onderzochte 
verschijnsel, met terughouding van het eigen oordeel. Het resultaat van deze fase 
is dat alle aspecten van dit verschijnsel zo exact mogelijk in het voorstellingsleven 
worden opgenomen. Niet alleen het oog, maar zo veel mogelijk zintuigen worden 
in dit proces ingeschakeld.  

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want doorgaans heb je allerlei 
begrippen klaarliggen die onmiddellijk toeschieten om de onrust die het ‘niet-
weten’ veroorzaakt, weg te nemen: “O, daar staat een eik, en dat is een hek.” Niets 
bijzonders dus. 

Deze fase van onderzoek vereist het leren terughouden van dit automatisch 
etiketteren en het terugleiden van de aandacht naar de waarneming zelf. Want als 
je het etiket leest dat op een !es wijn zit, en zegt: “Dit is een Bordeaux uit 2000 van 
Château La"te-Rothschild”, dan klinkt dat wel deskundig, maar je glas wordt er nog 
niet door gevuld. In dit geval is het heel duidelijk dat het woord niet de ervaring is. 
Maar in veel gevallen komen de woorden ook in plaats van de ervaring. Want het 
kunnen benoemen van de dingen geeft je al gauw het gevoel dat je de wereld wel 
zo ongeveer in je zak hebt, en dat er eigenlijk weinig nieuws onder de zon is. 

Ook verklaringen of interpretaties kunnen de verwondering afdichten en de 
verdere waarneming hierdoor bemoeilijken of haast onmogelijk maken. Een 
voorbeeld hiervan: “De groei van een embryo wordt veroorzaakt door celdeling.” 
Of: “Kleuren ontstaan door breking van het licht.” Waar wellicht, maar heb je 
hiermee nu ook begrépen wat er gebeurt? Kun je het innerlijk mee-voltrekken?
 
Als het lukt om dergelijke direct opkomende verklaringen terug te houden, dan 
kan dit leiden tot de ontdekking dat de wonderen de wereld nog lang niet uit zijn; 
dat we ermee zijn omringd, maar dat we ze zelf de wereld hebben uitgekeken. 
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Om deze verwondering en daardoor de waarneming met zo veel mogelijk 
zintuigen gaande te houden, kan het helpen om het te onderzoeken verschijnsel 
op de een of andere manier te herscheppen, bijvoorbeeld door te gaan tekenen, 
schilderen, muziek te maken of te bewegen. 
In deze eerste stap wordt gebruikgemaakt van wat door Baars (2006) perceptief 
denken wordt genoemd. Dit is een omkering van wat het denken normaal 
gesproken doet, wanneer het de waarneming direct interpreteert of verklaart 
door middel van de begrippen die we in de loop van ons leven hebben gevormd. 
Hier is het de bedoeling dat ons denken ontvankelijk blijft, alsof we iets zien dat 
we nog niet kennen en waar we ons over verwonderen. Hierdoor geef je het te 
onderzoeken verschijnsel de kans, in al zijn rijkdom en nuances tot je bewustzijn 
door te dringen, zonder dat de waarneming meteen door interpretaties en 
verklaringen verschraalt, of zelfs wordt verhinderd. Er wordt gekeken, geluisterd, 
gevoeld, geproefd, enzovoort, en conclusies worden teruggehouden uit interesse 
voor wat het verschijnsel wellicht nog meer in petto heeft. 

Stap 2
In stap 2 worden de herinneringsbeelden van de vorige fase steeds opnieuw in het 
bewustzijn opgeroepen. Goethe noemt dit de fase van de innerlijke nabootsing. 
Dit is een intensieve vorm van inleven, die maakt dat na verloop van tijd een 
bepaalde dynamiek in de herinneringsbeelden uit de eerste fase ervaarbaar 
wordt. Hierdoor wordt een bepaalde innerlijke samenhang tussen deze beelden 
waarneembaar, die eerder niet kon worden opgemerkt.  

Een kort citaat om te illustreren wat hier met nabootsen wordt bedoeld:

“Zoals een spons water opneemt, zo nam ik mensen in mij op. (…) Het lopen, 
het kijken, het bewegen met de handen, de klank van stemmen … ik kon er niet 
genoeg van krijgen. Als mij in de stad een of ander typetje intrigeerde, liep ik er soms 
stratenlang achteraan, om precies aan de weet te komen hoe hij liep. Alle gebaren, elke 
uitdrukking van zijn gezicht nam ik gretig in mij op, en als ik thuis kwam, deed ik zo’n 
typetje na. (…). Het beeld van het manneke zat in me, en als ik het opriep kwam het 
naar buiten en nam het onmiddellijk de juiste gestalte aan (Hermans, 1992, p. 32).”
“(…) Soms ging ik nog verder dan imitaties van het bewegende leven, soms deed ik 
ook dingen na, een schemerlamp of een ouwe stoel, of ik probeerde te kijken zoals 
ouwe schoenen kijken, want al heel vroeg leerde ik begrijpen dat de dingen een eigen 
taal hebben, die ons soms nog duidelijker aan kan spreken dan de taal van woorden, 
omdat de dingen zonder tussenkomst van geformuleerde klank in volslagen stilte 
rechtstreeks onze gevoelens aanspreken.”  

“Ik voel ook duidelijk dat er een heel ander sfeertje over mijn huid strijkt als ik ouwe 
afgedragen schoenen imiteer, dan wanneer ik de vlucht van een vlinder tracht te 
illustreren (Hermans, 2001, p. 60).”

Deze speelse ervaring van het nabootsen verbindt zich in stap 2 met de wens, een 
verschijnsel langs deze weg van binnenuit te leren kennen. Hierdoor verinnerlijkt 
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het nabootsen zich gaandeweg tot een intense vorm van inleven. Elk zintuiglijk 
waarneembaar verschijnsel, zowel in de natuur als door mensen vervaardigd, 
is het resultaat van een hele serie (on)bewuste keuzes of krachtwerkingen, die 
op een bepaald moment de verschijningsvorm van het betre!ende verschijnsel 
bepaalt. Als deze keuzes en/of krachtwerkingen anders worden of waren geweest, 
dan verandert het resultaat ook. Door je in te leven in de dynamische processen 
die in het onderzochte verschijnsel tot uitdrukking komen, kun je samenhangen 
op het spoor komen die op het eerste gezicht niet waarneembaar zijn. 

Stel dat het verschijnsel dat je onderzoekt een dier is, bijvoorbeeld een hert. Door 
je in te leven kun je gaan mee-ervaren hoe rank, slank, waakzaam en wendbaar 
dat dier is! En als je dan de ervaring van het hert innerlijk langzaam omvormt naar 
de ervaring van een koe, dan ervaar je ‘aan den lijve’ hoe wezenlijk anders die koe 
is. 

De vorm van hun gestalte lijkt hierbij niet willekeurig te zijn. Als een hert de 
gestalte van een koe zou hebben, dan zou hij zijn innerlijk wezen niet kunnen 
uitleven. En voor de koe geldt hetzelfde. Verder kun je ervaren dat ook hun 
natuurlijke omgeving niet willekeurig is. Een koe in het bos of een hert in een 
omheinde wei zonder bomen en struiken zou doodongelukkig en ziek worden. 
Beide dieren blijken een eenheid te zijn van begeerte, vorm, bewegingsdynamiek 
en leefomgeving. 
 
Als tweede voorbeeld kan een onderzoeker ook geïnteresseerd zijn in de biogra"e 
van iemand. Door zich intensief in te leven in de (vaak onbewuste) keuzes die 
deze mens in zijn leven maakte als reactie op wat er vanuit de omgeving op hem 
afkwam, kan hij de innerlijke dynamiek leren kennen die zich in deze keuzes 
uitdrukt. De onderzoeker kan hierdoor zelfs de noodzakelijkheid of de logica 
van keuzes mee-ervaren, die hij in zijn eigen leven nooit zou kunnen of willen 
maken. En hierdoor kan de onderzoeker in de op het eerste gezicht los van elkaar 
staande gebeurtenissen die deel uitmaken van iemands biogra"e, een wonderlijke 
samenhang gaan ervaren.   
   
In deze stap wordt gebruikgemaakt van wat door Baars (2006) het perceptief 
voelen wordt genoemd. Dit is een omkering van het subjectieve voelen, dat zich 
vaak direct in min of meer sterke sympathieën en antipathieën doet gelden. Bij 
het perceptief voelen worden deze gevoelsoordelen teruggehouden, zodat het 
gevoelsleven ontvankelijk kan blijven voor wat er tot uitdrukking komt in de 
zintuiglijk waarneembare hoedanigheden van het onderzochte verschijnsel. Uit 
interesse voor wat je onderzoekt wordt hier de keuze gemaakt om je tijdelijk 
niet te richten op wat er in jezelf omgaat, maar op wat er leeft in het door jou 
onderzochte verschijnsel.  

Stap 3 
De kwaliteit van de derde fase is er een van ontvangen. 
In fase 2 ontstaat er na verloop van tijd een soort spanning. Dit komt omdat in 
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alles wat is opgenomen en verinnerlijkt met betrekking tot het onderzochte 
verschijnsel, zich iets lijkt te willen tonen, maar de onderzoeker ‘ziet’ het nog niet. 
Het vereist een innerlijk rijpingsproces om innerlijk zodanig ‘gelijk te worden’ aan 
het door jou onderzochte verschijnsel, dat je de taal ervan kunt verstaan. En het 
ontbreekt je daarbij niet meer aan gegevens, maar aan begrip.  

Maar als de onderzoeker volhoudt en kan wachten, dan komt toch een keer het 
moment dat de onderzoeker de geest of de ‘wil’ herkent die spreekt uit alles wat 
aan het onderzochte verschijnsel is waargenomen. Dit is een ontmoeting met 
iets wat onbekend was en dus ook niet kon worden uitgedacht. Maar als het zich 
eenmaal aandient, is er vreemd genoeg toch sprake van herkenning, omdat de 
essentie blijkbaar onbewust al in een eerder stadium werd ervaren. Eigenlijk ruimt 
de onderzoeker in het onderzoek gaandeweg de barrières in zijn innerlijk op, die 
hem scheiden van het bewust kunnen waarnemen van de essentie.  

Het moeilijke van deze methode is dat je er niet komt met hard studeren, of 
met het ontwikkelen van interessante meningen of gedachten. Het in zijn volle 
omvang toelaten van een verschijnsel is geen geringe zaak. Het is ook niet 
vrijblijvend; meestal vraagt het van je om je innerlijke ruimte een heel stuk groter 
te maken, omdat je het verschijnsel anders bij lange na niet kunt ‘bevatten’. Maar 
juist dat vergroten van die innerlijke ruimte is ook de winst van deze methode. In 
die zin is mijns inziens de uitspraak van Goethe te begrijpen: “Het gelijke herkent 
het gelijke.” 

Omdat de onderzoeker aanvankelijk de essentie niet kent die werkzaam is in 
het onderzochte verschijnsel, is het belangrijk om hier ook niet over te gaan 
speculeren. Het perceptieve willen komt hierin naar voren. Dit houdt in dat de 
eigen wil wordt teruggehouden, om in het innerlijk de ruimte onbezet te laten 
waar het verschijnsel zich kan tonen als de tijd er rijp voor is. 

Slotfase: recht doen aan de essentie
Met het ontmoeten van de ‘wil’ of het wezen dat zich in het onderzochte 
verschijnsel uitspreekt, is het eigenlijke kenproces ten einde. Maar een dergelijke 
ontmoeting is in feite een buitentalig gebeuren en daardoor is het voor de 
onderzoeker nog een aparte taak om de opgedane ervaringen/inzichten zo goed 
mogelijk te verwoorden.  

Het krijgen van een vraag kan hierbij een sterke stimulans zijn. Want dan kunnen 
de woorden en vormen worden gezocht die in de speci!eke context van de vraag 
relevant zijn. Hierdoor komen de ervaringen en inzichten van de onderzoeker op 
de grond en kunnen ze hun werkzaamheid in relevante studie- of werkgebieden 
gaan bewijzen.  

Intermezzo: Goethes fenomenologische methode, perceptief willen en het scheppings-
proces
Goethes fenomenologische methode vraagt een synergie van vermogens die 
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van oudsher als polair worden beschouwd: wetenschappelijke en kunstzinnige 
vermogens. Onderscheidingsvermogen, exactheid en methodisch bewustzijn 
naast ontvankelijkheid, verbeeldingskracht en passie. De synergie van deze 
vermogens speelt mijns inziens niet alleen in Goethes fenomenologische methode 
een rol, maar altijd als het om scheppende activiteit gaat, zowel in kunst als in 
wetenschap. Mensen die uitvindingen doen of nieuwe theorieën ontwikkelen, 
kunnen dit alleen doordat zij niet alleen doelgericht en methodisch te werk 
gaan, maar zich daarnaast ook kunnen laten overrompelen door een volkomen 
nieuwe zienswijze. Een kunstenaar tracht vorm te geven aan iets dat hij nog nooit 
heeft gezien; in het proces van gestalte geven onthult hij in de eerste plaats aan 
zichzelf wat hem heeft voortgedreven. En het kunstwerk kan alleen goed worden 
als de kunstenaar zijn vermogens dienstbaar weet te maken aan wat zich tonen 
wil, en er niet met eigen verzinsels tussenkomt. Een prachtige manier om dat te 
zeggen komt van Marten Toonder (1912-2005): “Een goed verhaal schrijft zichzelf. 
Dus als die eigenwijze vent die in mijn grijze celletjes woont er nou niet teveel 
tussenkomt, dan wordt het een goed verhaal.” 

Bij deze scheppende processen dringt de onderzoeker in het verschijnsel door, 
doordat het verschijnsel ook in de onderzoeker kan doordringen. Voor het kennen 
dat in Goethes fenomenologische methode wordt nagestreefd, en voor de 
scheppende activiteit in kunst en wetenschap überhaupt is dit vermogen mijns 
inziens dus een noodzakelijke ingrediënt. 

De stappen in Goethes fenomenologische methode, verbijzonderd naar het onderzoek 
naar blauw als kwalitatief fenomeen
Hieronder wordt alleen de methodische kant van het blauwonderzoek belicht 
(subvraag b). In dit hoofdstuk wordt dus nog geen beeld gegeven van de wereld 
van blauw met al zijn kwaliteiten en mogelijkheden (antwoord op subvraag c), 
dat als resultaat van de hier beschreven methodische weg in de onderzoeker 
kan ontstaan. Dit moet wachten tot de volgende publicatie, waarin antwoord zal 
worden gegeven op alle subvragen en daarmee op de hoofdvraag.  

Stap 1 
In de eerste fase van het onderzoeken van een kleur is er een onuitputtelijke reeks 
waarnemingen te doen. Deze waarnemingen kunnen uit verschillende gebieden 
voortkomen. Hieronder volgt een opsomming van de gebieden die ik zelf heb 
bestudeerd; deze lijst is niet volledig, er zijn zeker nog meer mogelijkheden.
                   
 ! Blauw in de natuur.     

Lucht, water, vuur, stenen, bloemen, dieren, ogen, enzovoort.
 ! Blauw als natuurkundig fenomeen. 

Wat is er over blauw te zeggen vanuit natuurkundig gezichtspunt, en hoe ‘ge-
draagt’ blauw zich in experimenten op het gebied van optica en kleurenleer?

 ! Classi!catiesystemen: hoeveel nuances blauw onderscheidt men?  
Het ACC-systeem bijvoorbeeld (Acoat Colour Codi!cation) gebruikt een driedi-
mensionaal  cilindermodel dat het mogelijk maakt elke denkbare kleurschake-
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ring nauwkeurig te benoemen en in een logische rangschikking te codi!ceren. 
Het rangschikt kleuren volgens hun drie voornaamste kenmerken, namelijk 
kleurtoon, verzadiging en helderheid. 

 ! De geschiedenis van de kleur blauw. 
Wanneer werd de kleur voor het eerst benoemd? Hoe werd de kleur vervaar-
digd, wat waren de gebruiken, de verhalen en de betekenissen rond de kleur 
blauw?

 ! Het gebruik van blauw in de (westerse) kunst.

       
              “Als de vorm vergaat, zijn haar wortels eeuwig”, Mario Merz, 1982-1989
              “Neonbuizen met blauw licht”, Peggy Guggenheim-collectie Venetië
!!!!! ! ! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hierbij wordt niet gekeken naar gebruik van de kleur volgens de waarneming 
(zoals bij het schilderen van een blauwe lucht), maar waar sprake was van een 
keuze, een gewoonte of een (religieus) voorschrift. 

 ! Het speci!ek gebruik van blauw in de tegenwoordige (Nederlandse) leefomgeving.
 In Nederlandse treinen heb je bij de deuren bijvoorbeeld een gele knop om ze 

te openen, een blauwe om ze te sluiten. En de noodrem is rood. In het verkeer 
zijn bij ons de aanwijsborden blauw, de ge- en verbodsborden rood.

 ! Verhalen over blauw of over blauwe zaken.
 Het cichoreiplantje met z’n prachtige blauwe bloemen bijvoorbeeld was 

volgens een oud volksverhaal een prinses die een arme ridder minde. Maar dat 
kon niet, de ridder werd gedood. Zij wilde echter niet meer bij hem vandaan, 
en veranderde in een (cichorei)plant die groeide in de aarde waar hij rustte. De 
blauwe bloemen vertellen van haar trouw. 

 ! Uitdrukkingen in de (Nederlandse) taal waarin het woord blauw voorkomt. 
 Bij nader onderzoek blijkt namelijk dat deze uitdrukkingen vaak zijn ontstaan 

als reactie op wellicht onbewust ervaren kwaliteiten van de kleur (een 
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blauwtje lopen: een kwetsuur, een blauwe plek). Soms zijn ze ook ontstaan 
in samenhang met bepaalde sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen 
(blauwkielen: blauw was goedkope verfstof ), of verwijzen ze naar letterlijk 
zichtbare kleur (blauwbekken). Dit kan dus interessante gegevens opleveren.

 
Naast waarneming en studie zie ik het bij een dergelijk onderzoek als noodzakelijk 
dat de onderzoeker zelf ook actief in de kleur onderduikt. Het schilderend 
verkennen van het gebied van het blauw, met al zijn nuances en zijn grenzen naar 
het zwart, het wit, het violet (door toevoeging van steeds meer rood) en het groen 
(door toevoeging van geel), maakt dat de onderzoeker het hele gebied van de 
kleur blauw aan den lijve gaat ervaren.  

Wat ook heel werkzaam kan zijn, is het langdurig werken aan een grote 
blauwstudie, naast andere oefeningen. In de opleiding voor kunstzinnige therapie 
is hiermee ervaring opgedaan. Tijdens de kleurenleerlessen werkten de studenten 
gedurende de hele blauwe periode (tien weken) gemiddeld anderhalf uur per 
week aan één grote blauwstudie (A1-formaat). Hierdoor kon de beleving zich 
steeds verder verdiepen. De opdracht was om in het rond te werken van buiten 
naar binnen en van donker naar licht, waardoor er uiteindelijk iets ontstond dat 
leek op een blauw licht dat in het donker scheen. Een voorbeeld:
!

!

 
 
Dit ‘grote blauw’ werd licht opgezet, met waterverf in de kleuren indigo, 
ultramarijn en kobalt; er werd ook wel Pruisisch, peacock en cerulean blauw 
gebruikt. Langzaam werd de kleur laag over laag opgebouwd, tot er een intense, 
stralende kracht was bereikt. Een bijzonder moment in dit proces was het moment 
waarop het laatste wit in het midden weg moest worden geschilderd. Studenten 
konden daar soms echt tegenop zien, omdat ze het gevoel hadden dat alle licht 
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dan uit het werk zou verdwijnen. Het was echter vaak een hele belevenis om te 
ervaren dat dit niet het geval was; als het wit was verdwenen, begon het blauw 
zelf op te lichten vanuit het omringende duister. 

Stap 2
Als gevolg van het verinnerlijken van de grote verscheidenheid aan 
waarnemingen in stap 1 worden gaandeweg bepaalde samenhangen beleefbaar. 
De kleur blijkt niet willekeurig op te duiken, er zit een zekere lijn in. Hierdoor is het 
mogelijk om na verloop van tijd een aantal gebieden te gaan herkennen, waar de 
kleur blauw zich in het bijzonder manifesteert. Een voorbeeld van zo’n gebied:

Vroeger werden de keukens van boerderijen blauw geschilderd tegen de vliegen. 
Vliegen komen af op geurtjes, voedsel, warmte en morsigheid. Blauw lijkt koel, 
schoon en helder in plaats van morsig, vuil en warm. En blauw voedsel is er niet of 
nauwelijks. Voor ongedierte niet aantrekkelijk dus en blijkbaar ‘weten’ ze dat; ze 
blijven weg bij blauw.  

Vroeger deden mensen blauwsel in de witte was. Dan leek het witter, omdat het 
het vergelen tegenging. En een blauwige weerschijn in de plooien van een wit 
laken werd als reiner ervaren dan een gelige. Blauw associeert eerder met frisheid.
 
Blauw bloed is een term uit de tijd dat adeldom nog verplichtte. De adel werd 
geacht zijn drift- en begeerteleven te kunnen beheersen en dus het hoofd ‘koel’ 
te kunnen houden. Verder was de huid van de adel bleek, omdat deze niet in de 
buitenlucht hoefde te werken. En daardoor zag je de aderen, die blauw door de 
huid heen schenen.  

Een zekere afstand tot het drift- en begeerteleven zie je ook bij de blauwkous, die 
liever in de boeken zit dan mannen versiert, bij de Zwolse blauwvinger, die zijn 
beheersing overdrijft en tot een vrek verwordt, en bij de Blauwe Knoop, een 
bond die tegen alcohol was, en belangrijk was in de tijd dat alcoholmisbruik vaak 
gepaard ging met armoede en slechte leefomstandigheden. (In Nederland is 
begin oktober 1999 het laatste alcoholvrije hotel, Het Blauwe Kruis, gesloten.)
De blauwe vlag hoort ook in dit rijtje thuis. Het gaat hierbij om een teken van 
milieubewustzijn en zuiverheid. Een teken dat er niet maar aangerotzooid wordt, 
maar dat het handelen in zekere mate door idealen wordt gestuurd.

Het kunnen ervaren van de innerlijke dynamiek van het blauw is het uiteindelijke 
doel van deze tweede stap. Het gaan herkennen van de gebieden waarin het blauw 
zich vooral manifesteert, is hierbij een begin. Het je inleven in (expressionistische) 
kunstwerken waarin de kleur blauw een belangrijke rol speelt, is ook een goede 
ingang om de innerlijke dynamiek van deze kleur verder te onderzoeken. De blauwe 
periode van Picasso bestaat uit schilderijen waar melancholie, armoede, eenzaam-
heid en gebrekkigheid op te zien zijn. Hoe is het als je die schilderijen (innerlijk) in 
oranjetinten voor je gaat zien? Het e!ect blijkt te zijn dat deze werken dan een deel 
van hun kracht verliezen, omdat kleur en beeld elkaar als het ware tegenspreken.
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Het lezen van literatuur over onderzoek naar de ervaringen van mensen bij de 
kleur blauw kan daarnaast als een toets voor de eigen ervaringen dienen.
 
Het voornaamste hulpmiddel om deze innerlijke dynamiek te kunnen gaan 
ervaren, is mijns inziens echter het eigen schilderkundig onderzoek naar de 
uitdrukkingskracht van de kleur. Het schilderen van het blauwgebied tussen waar 
het overgaat in groen aan de ene kant en in paars aan de andere kant. Het gebied 
van het blauw tussen wit en zwart, het ervaren van het e!ect van andere kleuren 
op verschillende blauwnuances en het schilderen van allerlei variaties maakt dat je 
de kleur leert kennen zoals je bij wijze van spreken een ander mens leert kennen 
door hem mee te maken in allerlei situaties. 

Welke stemmingen kunnen met de verschillende blauwen worden uitgedrukt, 
en welke juist niet? Als ik me bijvoorbeeld voorstel om de humor van blauw op 
het doek te zetten, dan komt er eerder een innerlijk stralen bij me op dat zich kan 
uitdrukken in een glimlach, dan dat ik een geweldige schaterlach voor me ga zien. 
Terwijl oprechtheid, ontvankelijkheid, melancholie of devotie stemmingen zijn die 
toch wat gemakkelijker uit de (blauwe) verf komen. Dit hangt wellicht samen met 
het wijkende, meer introverte karakter van deze kleur.  

Ter illustratie twee werken van studenten van de opleiding kunstzinnige therapie. 
De opdracht was om een van de blauwkwaliteiten die ze hadden ervaren, 
zichtbaar te maken:

! ! !

Monnik          Resonantie
 
Door je op deze wijze intensief met de kleur te verbinden komt er op den duur een 
soort ‘herkenning’ op gang. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat ik regelmatig op 
"lmsets aanwezig was en begon te glimlachen als ik zag dat de cameramannen 
weer met ongeschoren koppen in blauwe spijkerbroeken en donkerblauwe 
truien met hun camera’s om zeer verzorgde acteurs in bontgekleurde gewaden 
heen draaiden. Die glimlach ontstond omdat ik meende hierin een stukje van de 
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dynamiek van het blauw terug te vinden: het blauw wijkt, wil naar de achtergrond 
en voelt zich in principe prettiger in een meer dienstbare rol.  
 
Stap 3 
Aan het einde van fase 2 is er vaak onbewust al een vermoeden van iets 
essentieels dat zich in al die blauwnuances uitspreekt, maar de onderzoeker ‘ziet’ 
het nog niet. Het moet zich als het ware nog uit onbewuste lagen omhoogwerken 
naar de waarneming toe. De !losoof Martin Buber (1878-1965) zegt over de 
oorsprong van kunst, dat deze geen product is van de ziel van de kunstenaar. 
Volgens hem komt er iets op hem af dat niet zintuiglijk waarneembaar is, en werk 
van hem vereist zodat het gestalte kan aannemen (Buber, 2004). De aandacht 
moet in deze fase niet verslappen, maar aan de andere kant helpt het ook niets 
om er de hele tijd mee bezig te zijn. Een plant komt ook de grond niet uit als je er 
voortdurend bovenop blijft zitten.  

In dit stadium moet een onderzoeker mijns inziens doen wat hij nog nodig denkt 
te hebben om te bevorderen dat er licht in de zaak komt. Ik heb veel naar kunst 
gekeken, een ander gaat schilderen of nog iets bestuderen. 

In deze fase kan het werkzaam zijn om mensen te bestuderen die zelf hebben 
getracht het wezen van de kleur onder woorden te brengen. Goethe (2000), 
Steiner (1988), Collot d’Herbois (1982, 1985), Bruns (1998) en Itten (1998) 
hebben vanuit de door hun ontwikkelde kleurenleren hierover veel te vertellen. 
En kunstenaars als Kandinsky (2006), Marc (onder andere Partsch, 1993) en 
Klein (onder andere Weitemeier, 2001) hebben ook uitspraken gedaan over de 
kwaliteiten van blauw. En hoe groot de eerbied ook kan zijn die je voor dergelijke 
grote geesten voelt, in dit geval is het belangrijk dat je toch kijkt of er vanuit 
je eigen nog onbewuste weten een ‘nee of een ja’ als antwoord komt op de 
beweringen van deze mensen. Dit valt te rechtvaardigen vanuit het feit dat het 
hier om een weten gaat dat in feite geen ‘persoonlijk eigendom’ is. 

Het kan ook zijn dat de onderzoeker ervoor kiest om deze bronnen pas (of weer) 
te gebruiken in stap 4, om zijn eigen bevindingen te kunnen plaatsen in een breed 
scala van onderzoek van andere deskundigen.
 

Yves Klein (1928-1962):
 “Blauw heeft geen dimensies. 
Het is het zichtbaar wordende onzichtbare.”

Het gaan zien van de essentie kan geleidelijk 
gaan, omdat de innerlijke ruimte die het 
verschijnsel kan bevatten, langzaam groter 
wordt en de juiste ‘vorm’ vindt. Het kan ook zijn 
dat er vrij plotseling licht in de zaak komt, en 
dat gebeurt meestal op een moment dat de 
aandacht er niet op was gericht. 
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Als resultaat van deze stap met betrekking tot het blauw wordt het mogelijk, de 
eenheid te beleven in de grote verscheidenheid aan ‘blauwe’ verschijnselen die 
in stap 1 gevonden zijn. Vanuit het ervaren van deze eenheid of essentie kunnen 
dan zelfs tegenstrijdig lijkende verschijnselen worden begrepen als verschillende 
manifestaties van de kleur. Dit kun je vergelijken met het begrijpen van je eigen 
handelen, je eigen manifestaties in de wereld: als je gedrag vertoont dat voor een 
buitenstaander tegenstrijdig is, kan het zijn dat je dit zelf heel anders ziet, omdat 
je je eigen motieven meer van binnenuit kent.  

Slotfase bij het onderzoek naar blauw als kwalitatief fenomeen
Zoals eerder beschreven heeft deze stap betrekking op het in een bepaalde 
context verwoorden of gebruiken van wat in stap 3 aan inzicht is ontstaan. 
In de opleiding voor kunstzinnige therapie gebeurt dit onder andere door 
de studenten opdrachten te geven, waarin ze kunnen tonen in hoeverre ze 
de essentie van de kleur hebben leren kennen. Een van die opdrachten kan 
bijvoorbeeld zijn om zwart-witfoto’s te zoeken in de krant en in andere bladen, 
waar onmiskenbaar een blauwstemming uit spreekt. Die worden dan uitgeknipt. 
Het gaat dus niet om de oorspronkelijke kleuren, maar om de stemming of 
sfeer die uit de zwart-witafbeelding als geheel spreekt: dat moet een echte 
blauwstemming zijn. Zulke afbeeldingen zijn er in een groot aantal variëteiten, 
omdat de wereld van blauw vele stemmingen omvat. Maar er zijn ook veel 
afbeeldingen die er echt buiten vallen, en om dit onderscheidingsvermogen gaat 
het in deze opdracht. Van de afbeeldingen wordt vervolgens een collage gemaakt, 
waarbij de vormgeving ook moet passen bij blauw. 

In de praktijk van de kunstzinnige therapie wordt het inzicht in de kleurkwaliteiten 
benut in individuele therapietrajecten. De cliënt stelt dan de vraag waardoor het 
toepassen van dit inzicht relevant wordt, en de werkzaamheid ervan zal als het 
goed is in het therapietraject zichtbaar worden. 

Nawoord 
Hiermee is in dit onderzoeksverslag een poging gedaan om de 
onderzoeksmethode te beschrijven die voor het onderzoeken van een kleur 
als kwalitatief fenomeen gehanteerd kan worden (antwoord op subvraag b). In 
de publicatie die later zal worden uitgebracht, zullen ook de subvragen a, c en 
d worden beantwoord. Ik hoop in subvraag c dan ook te kunnen beschrijven 
wat je over de kleur blauw en z’n kwaliteiten aan de weet kunt komen door het 
toepassen van de hier beschreven methode. 

De bedoeling van deze publicatie is om deze methode, die vaak impliciet 
wordt gehanteerd, te expliciteren; maar ook om het mogelijk te maken dat 
deze beschrijving aangevuld en verbeterd kan worden door anderen. Op die 
manier hoop ik hiermee een bijdrage te hebben geleverd aan de methodische 
verheldering van het kleuronderzoek; en daarmee aan de verheldering van de 
methodische basis van de kunstzinnige therapie.         
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