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Oranje. 
 
Toen wij 3 weken geleden de vliegtuigtrap afdaalden van een vakantie in Portugal, 
had de oranje-gekte in Nederland in alle heftigheid toegeslagen. Complete straten 
waren veranderd in oranje feestzalen. De tv-reclame is helemaal oranje gekleurd. De 
deurmat ligt vol met oranjereclame. De WK moet bekeken worden op de nieuwste 
HD LCD-flatscreen, barbecuen gaat niet meer zonder oranjeschort, er moet 
oranjesaus op de worstjes en we moeten een auto kopen om nog aan de laatste 
WK-kaartjes te komen. Waar komt die gekte vandaan? In Portugal, toch ook een 
gerespecteerd WK-deelnemer, had je die toestanden niet. Je had een WK-journaal 
maar daar hield het bij op.  
Laatst werd er in een krantenartikel door een kleurenexpert van verffabrikant Sikkens 
gezinspeeld op het feit dat het ligt aan de kleur oranje. Met de kleur oranje worden 
we wereldkampioen voorspelde de kleurenexpert. Het geel van Brazilië zou te 
opdringerig zijn en heeft wantrouwen en ergernis in zich. Spanje komt ver met de 
rode shirts. Rood staat namelijk voor passie en agressie. Het wit van de  Duitsers 
sneuvelt volgens de expert in de kwartfinales. Als ik E. vraag (die schildert, zie LAB-
proat 37) hoe dat zit met de kleur oranje, krijg ik als antwoord dat oranje gemaakt 
wordt uit de kleuren geel en rood, dat het een vrolijke kleur is, maar dat je daar 
verder niks achter moet zoeken. E. is wars van al dat zweverig gedoe. Toch zie ik 
met grote verwondering om mij heen dat een Calvinistisch land tijdens grote 
voetbaltoernooien helemaal oranje-gek wordt. Zou het toch aan de kleur oranje 
liggen. Wat is kleur eigenlijk? 
Het daglicht bestaat uit een mengsel van straling van verschillende golflengtes. 
Wanneer deze straling een golflengte heeft van 400 tot 700 nanometer (1 nanometer 
is 0,000000001 meter) kunnen we het met het blote oog zien. Alle kleuren die we 
zien hebben een bepaalde golflengte. Zo heeft de kleur rood een golflengte van 625 
nm, blauw is 450 nm, geel 565 nm en oranje heeft en golflengte van 590 nm.  
Er is een steeds groter wordende groep mensen die geloven dat licht en kleur van 
invloed is op de mens. Er wordt zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, door 
prof. de Weert hoogleraar psychofysica van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
Wij (Philips Lighting) maken ‘lichtbakken’ (Philips Light Bright) waar je bij een 
‘winterdip’ voor moet gaan zitten. Volgens een theorie komt een gedeelte van het 
licht en kleur, via het netvlies van het oog in de Hypothalamus van de hersenen 
terecht. De Hypothalamus ligt vlakbij de Hypofyse. Beide organen regelen de 
hormonale huishouding in het lichaam. Volgens de theorie zouden kleuren de 
hormonale huishouding in het lichaam beïnvloeden. Zo regelen hormonen o.a. ons 
gedrag. Het waren Leonardo da Vinci (die van de code) en de dichter Johann 
Wolfgang von Goethe die grote psychologische betekenis gaven aan kleuren. Dat 
zou een antwoord kunnen zijn op de oranje-gekte. Laten we dat eens op een rijtje 
zetten. Volgens da Vinci en Goethe kent de kleur oranje de volgende associaties: 
1. Oranje geeft energie.  
Dat klopt gezien de enorme hoeveelheid werk dat er wordt verricht om hele straten 
oranje te versieren.  
2. Oranje leidt tot ideeën en creativiteit. 



Klopt ook, kijk maar naar alle creatieve vormen van de oranje-gekte zoals oranje 
geverfde caravans, huizen en kroegen. Verder zit je om 11 uur ’s avonds te zappen 
tussen 3! oranje-programma’s op tv. 
3. Oranje geeft een optimistisch gevoel. 
Klopt ook, Oranje lijkt al wereldkampioen! 
4. Oranje maakt emoties los. 
Brave huisvaders veranderen in zingende en lallende oranje karikaturen, gehuld in 
een Leeuwenhose van Bavaria, met op het hoofd een groen jagershoedje van 
Heineken.    
5. Oranje staat voor gezelligheid, feest en plezier. 
Verder commentaar overbodig. 
De kleurentheorie werkt bij mij niet zo heftig, ik ben en blijf een brave huisvader. Bij 
mij werkt de Hypothalamus blijkbaar iets anders. Bij E. gaat de kleurentheorie al 
helemaal niet op. E. is een ‘voetbalhater’. Zij zou er niet wakker van liggen als Oranje 
de poulewedstrijden niet overleeft (ja, zoveel verstand heeft ze er wel van) en dat 
daarna de oranje-gekte voorbij is. Dus zit ik thuis als brave huisvader vaak alleen 
voor de buis een pilsje weg te lurken, gezellig. 
Toch blijf ik van haar houden………   
 
 
 


