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Het gele gevaar

Sinds enige tijd is onze plaatselijke openbaar ver-

voer firma, de RET, bezig om de kleur van de voer-

tuigen te veranderen. Dat wordt hoog tijd.

Al sinds het begin van de jaren ryventig wordt het

Nederlandse landschap geteisterd door het afgrij-

seliike knalgeel van treinen en bussen. Je kunt ner-

gens genieten van de groenheid van het gewas en

de blauwe luchten, of ergens in een ooghoekflitst

z.o'n geel massavervoermiddel voorbii. Nu de RET

bez,ig is om de trams en de bussen te schilderen in

groen en wit neem ik met een verlaagd adrenaline-

gehalte aan het verkeer deel. Behalve een ver-

dwaalde langharige en af en toe een liedje van

Boudewiin de Groot op Radio Rijnmond zijn daar-

mee de .jaren T.eventig definitief achter ons.

Waarom is geel z.o'n vreselijke kleur? Het is in de

natuur de kleur voor gevaar Dieren die geel zijn

zijn gevaarlijk. Denk maar aan de gewone wesp.

Die heeft fel gele ringen op zijn achterlijf om aan

te geven dat eventuele belagers maar beter een

straatje om kunnen lopen. Zoniet, dan wordt per

angel toegeslagen. Andere insecten maken daar

gebruik van door z.e te imiteren. De bekende

zweefuIiegen z.ijn daar een voorbeeld van. Het zijn

die wesp-kleurige vliegen die op zomerse dagen

met onzichtbaar snorrende vleugels stil in de

lucht kunnen staan, Iiefst in de buurt van bloe-

men. Met wespen hebben ze niets te maken, maar

de gele kleur van het achterlijf biedt wel bescher-

ming tegen belagers.

Een ander voorbeeld is de alpensalamander, die

p r a c hti g e zw art e -me t - g e e I g ev lekt e lands alamAn -

den Achter de kop hebben deze dieren een giJklie4

die gebruikt wordt als een roofdier de salamander

in de bek neemt. Dat doet-ie daarna geen tweede

keer.

Geel is het symbool voor gevaar Waarschijnlijk

geheel onbewust kiezen daarom weinig mensen

spontaan voor de kleur geel. Wie koopt er nu een

gele auto? Rode, witte, blauwe, zwarte, zilver-

kleurige auto's overheersen sterk. Alleen sommige

Engelse two-seaters zijn in knalgeel te koop,

maar die zijn dan ook een gevaar op de weg.

Koopt u wel eens gele roryn voor uw geliefde?

Loopt u graag in een gele jurk of een geel over-

hemd? U snapt wat ik bedoel. AIs je dan in het

verkeer wordt geconfronteerd met gele stads- en

s tre ekbus s en stij gt onb ew ust he t adrenaline g ehal-

te in de bloedsomloop. Gevaar!

En dan nog dit. Ga in het buitenland van een wel-

verdiende vacantie genieten en je wordt gecon-

fronteerd met hordes cdravdns met gele nummer-

platen. Weg rust. Ga op een argeloze zaterdag in

Rotterdam wandelen en men is bezig op te zoom-

eren. Weg zaterdag, want alles is geel van de bal-

lonnetjes. Nu weet ik ook ineens waar het gezegde

vandaan komt:'geel zien van ergernis'.
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