
19

O
N
Z
E 
T
A
A
L 
2
0
18
 —

 1

Kleurenwaaier van emoties
Over de oorsprong van allerlei woorden. Illustratie: Matthijs Sluiter

WOORDSPRONG  HANS BEELEN EN NICOLINE VAN DER SIJS

Waarom, zo vroeg een lezer van deze rubriek, 
ergeren we ons ‘groen en geel’, terwijl groen 
en geel toch heel vrolijke kleuren zijn? Voor 

het antwoord op deze leuke vraag moeten we terug naar 
de zeventiende eeuw. Sinds die tijd komt de uitdrukking 
‘Mijn ogen zien (alles) groen’ of ‘Ik zie groen’ voor, in  
de betekenis ‘Het duizelt me, ik kan door duizeligheid 
geen voorwerpen en kleuren meer onderscheiden.’ De 
beroemde dichter en toneelschrijver Bredero noteerde  
in 1612: “Hoe swindelt [duizelt] my myn hooft? Myn 
ooghen sien al groen.”
AFGUNST
Vanaf ongeveer 1700 werd in deze uitdrukking geel toe-
gevoegd aan groen, ongetwijfeld vanwege het allitere-
rende effect: ‘Het wordt me groen en geel voor de ogen’ 
(of ‘voor het gezicht’) betekende ‘Alles draait voor mijn 
ogen.’ Vervolgens ging men dit ook gebruiken als aan-
duiding van een emotionele toestand. Zo schreef H.J. 
Schimmel in 1870: “Overal hoorde hij den schaterenden 
lach (…). Het werd meester groen en geel voor de 
oogen.” 
 De kleuren groen en geel werden van oudsher in ver-
band gebracht met de emoties afgunst, jaloezie en woe-
de. Shakespeare beschreef in 1603 in het treurspel Othel-
lo de jaloezie bijvoorbeeld als een monster met groene 
ogen. Maar ook zwart werd gebruikt om afgunst mee aan 
te duiden. De Dordtse arts Johan van Beverwijck sprak in 
1636 van de “swarte Nijt” (‘afgunst’). De jaloezie werd 
door geneeskundigen toegeschreven aan een teveel aan 
gal, die zwart of geelgroen van kleur kon zijn; hierop 
gaan ook zwartgallig en gal spuwen (van woede) terug.
 Pas rond 1900 vinden we groen en geel ook terug in 
zich groen en geel ergeren, voor ‘zich enorm ergeren’. 
Deze latere uitdrukking is ontstaan in het voetspoor van 
groen en geel voor de ogen en groen en geel van nijd. Er zijn 
ook andere talen waarin ergernis wordt uitgedrukt met 
kleurnamen. Zo kent het Duits sich gelb und grün ärgern 
of sich grün und blau ärgern, en het Fries it waard him grien 
en blau foar de eagen.
DONKERBRUIN
Bruin is een andere kleur waarmee gevoelens worden 
aangeduid. Donkerbruin komt voor in een donkerbruin  
vermoeden hebben, dat nog maar bestaat sinds 1971. Er 
wordt vaak beweerd dat donkerbruin hier verwijst naar 
‘het goed doorbakken zijn van broodjes e.d.’, waarmee 
dan figuurlijk bedoeld zou zijn dat het vermoeden ‘klaar’ 
is, oftewel een vaste vorm heeft. Maar omdat de uitdruk-
king altijd betrekking heeft op ongunstige feiten, lijkt 
het waarschijnlijker dat het een speelse variant is van de 
oudere zegswijze een duister vermoeden hebben, waarin 
duister eveneens een figuurlijke negatieve betekenis 
heeft. 
 Maar bruin in ‘Hij bakt ze bruin’ (‘Hij overdrijft erg, 
hij maakt het te gek’) verwijst wel degelijk naar het 
bruinbakken van broodjes. De uitdrukking komt voor 
het eerst voor in een kort verhaal in de Peel- en Kempen-

bode van 12 november 1904, waarin een pasgehuwde 
vrouw tijdens de wittebroodsweken tot de ontdekking 
komt dat haar man vroeger als clown in het circus heeft 
gewerkt: “‘Je bakt ze bruin, Willem’, zei ze, ‘ik weet  
niet wat ik ervan denken moet. Maak je altijd zulke – 
fratsen?’”
BONT
Veel ouder is het te bont maken: in 1573 waarschuwde 
men al “Maket niet te bont.” Bont wordt hier niet letter-
lijk gebruikt voor ‘veelkleurig’, maar figuurlijk voor  
‘opvallend, zich onderscheidend’ en ‘losbandig, onbe-
houwen’: bont spreken betekende ‘trots spreken’ en bont 
slaan ‘in het wilde weg erop los slaan’. Een eigen draai 
aan de verklaring gaf de bekende spreekwoordenverza-
melaar Carolus Tuinman in 1727; volgens hem sloeg bont 
op kleding: iemand die ‘het te bont maakte’, was te fleu-
rig gekleed, was boven zijn stand gekleed. Maar in geen 
van de vele oude contexten waarin bont in de betekenis 
‘baldadig’ voorkomt, is een verwijzing te vinden naar 
bonte kleding. Vanaf het begin van de twintigste eeuw 
wordt bont ook vervangen door grijs: het te grijs maken. 
Deze kleur zal gekozen zijn omdat grijs staat voor ‘oud’ 
en ‘ellendig’, waarbij te grijs een variant is van de oudere 
uitdrukking te groen, die onder meer in het Gronings is 
overgeleverd: da’s te gruin (‘te erg, te grof’).
 In al deze gevallen hebben kleurnamen een over-
drachtelijke, emotionele betekenis gekregen. Uitdruk-
kingen als blauw liggen van het lachen of een rood waas 
voor de ogen krijgen verwijzen letterlijk naar lichamelijke 
gewaarwordingen, maar ze hebben zich losgezongen van 
hun oorspronkelijke betekenis. Dat blijkt ook uit deze 
mop uit de oude doos, in 1911 in een krant verteld: 
“Schoenmaker: ‘Nu, zóó erg zullen u die schoenen toch 
wel niet knellen?’ Heer: ‘En ik zeg u, zóó erg, dat ’t me 
groen en geel voor mijn eksteroogen wordt.’” C


