HI
Het gele gevaar
Sinds enige tijd is onzeplaatselijke openbaarvervoerfirma, de RET,bezig om de kleur van de voer-

Een ander voorbeeld is de alpensalamander,die
p r achtige zwart e-met-geeI gevlekte landsalamAn-

tuigen te veranderen.Dat wordt hoog tijd.
Al sindshet begin van dejaren ryventig wordt het

den Achter de kop hebbendezedieren een giJklie4

Nederlandselandschapgeteisterddoor het afgrijseliike knalgeel van treinen en bussen.Je kunt nergensgenietenvan de groenheidvan het gewasen
de blauwe luchten,of ergensin eenooghoekflitst
voorbii. Nu de RET
z.o'ngeel massavervoermiddel
bez,igis om de trams en de bussente schilderenin
groen en wit neemik met eenverlaagdadrenalinegehalteaan het verkeerdeel.Behalveeenverdwaalde langharige en af en toe een liedje van
Boudewiin de Groot op Radio Rijnmond zijn daarmeede.jaren T.eventigdefinitief achter ons.
Waaromis geel z.o'nvreselijkekleur? Het is in de
natuur de kleur voor gevaar Dieren die geelzijn
zijn gevaarlijk.Denk maar aan de gewonewesp.
Die heeftfel gele ringen op zijn achterlijf om aan
te gevendat eventuelebelagersmaar beter een
straatjeom kunnenlopen.Zoniet,dan wordt per
Andere insectenmakendaar
angel toegeslagen.
gebruik van door z.ete imiteren.De bekende
z.ijndaar een voorbeeldvan. Het zijn
zweefuIiegen
die wesp-kleurigevliegendie op zomersedagen
met onzichtbaarsnorrendevleugelsstil in de
lucht kunnenstaan,Iiefst in de buurt van bloemen.Met wespenhebbenze niets te maken,maar
de gele kleur van het achterlijf biedt wel bescherming tegenbelagers.

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
geheelonbewustkiezendaarom weinig mensen
spontaanvoor de kleur geel. Wie koopt er nu een
gele auto? Rode, witte, blauwe, zwarte, zilverkleurige auto's overheersensterk.Alleen sommige
Engelsetwo-seaterszijn in knalgeel te koop,
maar die zijn dan ook een gevaar op de weg.
Koopt u wel eensgele roryn voor uw geliefde?
Loopt u graag in een gelejurk of een geel overhemd? U snapt wat ik bedoel. AIsje dan in het
verkeerwordt geconfronteerdmet gele stads- en
streekbussen stijgt onbew usthet adrenalinegehalte in de bloedsomloop.Gevaar!
En dan nog dit. Ga in het buitenland van een welverdiendevacantiegenietenenje wordt geconfronteerd met hordes cdravdnsmet gele nummerplaten. Wegrust. Ga op een argelozezaterdag in
Rotterdamwandelenen men is bezig op te zoomeren. Wegzaterdag,want alles is geel van de ballonnetjes.Nu weet ik ook ineenswaar het gezegde
vandaankomt:'geelzien van ergernis'.
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