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Beeld je eens een wereld in zonder kleur. Dat 
zou saai zijn! Wij, AkzoNobel, zijn de grootste 
verfproducent ter wereld. Onze verfmerken helpen 
mensen van over de hele planeet. Samen steken 
we de handen uit de mouwen om straten, scholen, 
huizen en pleinen te schilderen.  

Wij zien het leven graag in kleur. Daarom willen we 
ook het leven van anderen kleuren. En omdat kleur 
leuk is, vertellen we je er graag alles over. Maak je 
snel klaar voor een ontdekkingstocht door de wereld 
van kleur. 
Let’s colour !
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Kleuren mengen

Kleurillusies Wat is jouw favoriete kleur?
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Kijk eens om je heen. 
We worden omringd 
door kleuren. Kijk maar 
naar de kleur van je huid, 
je haar en je ogen, de kleur 
van de natuur, de lucht, 
de zon, de stad, de dieren, 
de dag en de nacht…
Kleuren zijn overal!

Wat is de kleur van je huid, je ogen en je haar?









Kleuren zijn vaak een handig trucje voor dieren die 
niet willen opvallen of die zich willen verstoppen.



Elk seizoen heeft zijn eigen kleur.



Dag Nacht



Laat ons 
eens naar 
kleuren 
kijken



Natuurlijk kun je kleuren 
zien, maar waar komen ze 
vandaan? Kleur is eigenlijk 
licht. En wit licht bestaat uit 
verschillende kleuren. Dat zie je 
meteen als je door een prisma 
kijkt. Meer dan 350 jaar geleden 
ontdekte Sir Isaac Newton dat 
voor het eerst. 



 
 

 
 

 

Hou een prisma in een zonnestraal 
en je ziet meteen alle kleuren. Heb je 
geen prisma? Dat is niet erg: de truc 
lukt ook met een glas water.

De kleuren verschijnen precies zoals in een 
regenboog. Ken jij de kleuren van de regenboog? 
De regenboogkleuren zijn rood, oranje, geel, groen, 
blauw, indigo en violet.



Zonder licht lijkt alles zwart.



 

 

Wie kleuren wil zien, heeft licht 
nodig en een voorwerp dat 
het licht weerkaatst, zoals een 
appel. Een goed paar ogen is 
natuurlijk ook altijd handig…
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Heb je al eens kleuren 
gemengd? Dat lijkt wel magie. 
Met slechts drie kleuren – de 
primaire kleuren rood, geel en 
blauw (en een beetje wit en zwart) 
– kun je alle kleuren maken. 
Secundaire kleuren bijvoorbeeld, 
zoals oranje, groen en violet. Wie 
secundaire kleuren mengt met 
primaire kleuren, krijgt tertiaire 
kleuren. Kijk maar!





 Door wit toe te voegen, wordt de kleur lichter. 
Zwart maakt de kleur donkerder.



Kleurfamilies

complementaire kleuren





 Kleur 
illusies



 
 

 

Wist je dat kleuren je kunnen 
beetnemen? Je denkt dat je 
een kleur ziet, maar is dat wel 
zo? Als je nog eens kijkt, lijkt 
de kleur anders. Maak je geen 
zorgen: dat zijn kleurillusies.

rood
roze
blauw
oranje

groen
geel

paars



Staar gedurende 15 seconden naar de zwarte 
stip op dit blad. Staar dan naar de zwarte stip 
op het andere blad. Wat zie je?



Welke lamp geeft het meeste licht?
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Beeld je eens in dat je kleurenblind bent … …dan kun je niet alle kleuren even goed zien. 
Gelukkig komt dat niet vaak voor.



Wat 
is jouw 
favoriete 
kleur?



 

 

Wij zijn op het einde van 
onze ontdekkingstocht: 
nu is het aan jou om je 
favoriete kleur te kiezen. 
Wil je graag een groene 
kamer? Of heb je liever een 
rode of een blauwe ? 
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“Er was eens kleur” maakt deel uit van een 
volledig educatief programma over kleur voor 
kinderen, in meerdere landen uitgegeven door 
AkzoNobel Decorative Paints.

We hebben veel zorg besteed aan de weergave 
van de kleuren, maar toch kunnen er kleine 
afwijkingen voorkomen.

“Er was eens kleur” is een uitgave van AkzoNobel 
Decorative Paints © 2011
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