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InleIdIng
vanuit een fascinatie voor ruwe materie onderzoek ik de mogelijkheden die 

menselijk haar kan bieden als textiele grondstof.  

vertrekkende vanuit het idee van recyclage en het streven naar een kleine 

ecologische voetafdruk gebruik ik mensenharen. jaarlijks worden bij elke kapper 

kilo’s afgeknipte haren weggegooid. Het materiaal is gratis en in overvloed aanwezig. 

waarom zouden we dierlijke haren wel industrieel gebruiken en niet onze eigen haren?  

de idee om onze eigen haren te gebruiken is voor velen ondenkbaar en lokt 

vaak emotionele reacties uit. deze vooroordelen terzijde schuivend, wil ik toch 

aan de slag gaan met menselijke haren en de kwaliteiten ervan onderzoeken en 

blootleggen. ik wil los van alle beperkende gedachten toch onderzoeken wat  

de textiele mogelijkheden zijn van mensenhaar. 

ik gebruik de haren zoals een dierlijke of plantaardige vezel wordt aangewend 

om een textiel product te realiseren. na een aantal experimenten kon ik de haren 

spinnen, samen met wol, tot een nieuw product. ik was aangenaam verrast dat 

dit mogelijk was, wat het me aanzette om er mee verder te experimenteren.  

ik wil het materiaal verder onderzoeken op sterktes en zwaktes met betrek-

king tot industriële toepassingen en wil mogelijke andere textiele technieken 

onderzoeken. ik ben ervan overtuigd dat grondstoffen als een schaars goed 

moeten worden behandeld. we hebben maar één aarde en we hoeven die niet 

nog nodeloos meer onder druk te zetten. Het gebruik van natuurlijke grond-

stoffen en hergebruik van materialen, is essentieel. steeds meer ontwerpers en 

wetenschappers zijn op zoek naar nieuwe alternatieven. Mijn onderzoek met 

mensenhaar plaats ik dan ook binnen deze context.

Mijn fascinatie voor mensenhaar wil ik delen met anderen. Maar vooraleer ik 

deze kan overtuigen, wil ik eerst onderzoeken waar de vooroordelen en emoties 

met betrekking tot het industrieel inzetten van mensenhaar, vandaan komen. 

(foto 1 ‘Harengaren’ 2011)
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MenselIjk 
haar
>sterke punten

natuurlijke oorsprong, glans, sterke vezel (sterker dan een gelijkaardige 

koperdraad), sterk adsorberend (neemt 45% van eigen gewicht op), duurzaam, 

isolerend, mogelijkheid tot kleuren

>zwakke punten
verschillende vezellengtes, sterk vooroordeel rond toegepast gebruik, moeilijk te 

fixeren, vrij gladde vezel.

 BreeDTe I ongeveer 50 µm

 grOeI per Dag  I 0,3 mm

 HaarDIcHTHeID  I 200 haarzakjes per cm2

 leVeNSDUUr  I 2 tot 5 jaar

Menselijk haar is een uitgroeisel van de opperhuid. Het beschermt de mens 

tegen koude en warmte. wenkbrauwen en wimpers verhinderen dat zweet in 

onze ogen dringt. ook beschermen de wimpers onze ogen voor zon en wind. 

okselhaar fungeert als een natuurlijke anti-wrijving tussen de bovenarm en de borst. 

Het haar bestaat uit een haarschacht en een haarwortel. de haarwortel is verdikt 

aan het einde en mondt uit in een haarzakje (bulbus). de haarschacht is het deel 

dat uit de huid naar buiten treedt, het zichtbare gedeelte.  

in het haarzakje bevinden zich fijne bloedvaten en uit zenuwvezels opgebouwde 

haarpapillen. deze papillen hebben een belangrijke functie bij de voeding van het haar.  

Het is de ontwikkelingszone van de haarschacht. de voeding afkomstig van het 

haarzakje wordt in de haarschacht omgezet in een eiwit, keratine. in tegenstelling 
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tot het haarzakje is de schacht een dode materie, maar bevat wel alle informatie 

dat in ons bloed zichtbaar is. (1) 

Het zichtbare haar bestaat uit haarschubben die dakpansgewijs over elkaar 

heen liggen. verschillende oorzaken zoals vervuiling of ziekte, maken dat de 

schubben open gaan staan of beschadigd raken. als de haarschacht beschadigd is, 

wordt het haar poreuzer en droger. 

Het onderzoeken van haar is dus een goede manier voor het screenen van 

bepaalde ziektes of tekorten in ons lichaam. ook kunnen gifstoffen via het haar 

opgespoord worden. ook de invloed van voeding en dieet zijn zichtbaar in het 

haar, net zoals de invloed van temperatuur. een tekort aan vitamine a en B kan 

haaruitval veroorzaken en een invloed hebben op het pigment. (2)  

de structuur van mensenhaar verschilt. zo zijn er structuurverschillen tussen 

het kroeshaar van negers en aboriginals, het sluike haar van aziaten, en het 

haar van europeanen. Het haar van europeanen is fijner van structuur dan 

aziatisch haar. 

Haren van vrouwen zijn sterker dan de haren van mannen. 1cm2 vrouwenhaar 

heeft een trekkracht van ongeveer 1600 kilo, terwijl dit bij mannenhaar slechts 

720 kilo zou zijn.  

Mannen hebben meer haar dan vrouwen. vrouwen hebben tussen de 130.000  

en 150.000 haren en mannen tussen de 150.000 en 180.000 haren. doordat de haren 

afgeknipt zijn en dus een stuk korter, verliezen ze een deel van hun sterkte. (3) 

>haarcyclus
de haargroei is geen continu proces maar verloopt cyclisch. actieve groeifases 

(anagene fase) worden afgewisseld door rustperioden (telogene fase). de telogene 

haren, die dus niet meer groeien, worden spontaan uitgestoten wanneer er terug 

een nieuw haar begint te groeien.  

de duur van de anagene fase kan 3 maanden tot verschillende jaren duren.  

de duur van deze fase is het meetpunt van de haarlengte. Hoe langer de anagene 

fase duurt, hoe meer tijd het haar heeft om te groeien. 
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de snelheid waarmee een haar deze fasen doorloopt, heeft invloed op de kaalheid 

van een persoon. Hoe sneller, hoe vlugger iemand kaal wordt. omdat uit dezelfde 

haarwortel slechts tien tot twaalf haren kunnen groeien, kan kaalheid al na 25 

jaar beginnen. (4)

>soorten haar
lanugo is dun en niet-gepigmenteerd haar. Het bedekt de huid van de foetus 

vanaf ongeveer 45 dagen na de bevruchting. de groei begint op het gezicht.  

na ongeveer vier maand na de geboorte verandert het haar in vellushaar.  

vellushaar is ook dun en zonder pigment. Het groeit op bijna alle plaatsen van het 

lichaam. in de puberteit verandert het vellushaar op sommige plaatsen in het 

beter zichtbare haar, het terminaal haar.  

terminaal haar is, in tegenstelling tot vellushaar wel gepigmenteerd, steviger 

en dikker. de groei start rond de puberteit. Mannen hebben meer van dit soort 

haar dan vrouwen.  

Het menselijk lichaam is op bijna alle plaatsen behaard. de lichaamsbeharing bij 

mannen komt tot stand onder invloed van het mannelijk hormoon testosteron.  

Bij vrouwen speelt oestrogeen een belangrijke rol. de ontwikkeling van lichaams-

beharing gebeurt tijdens de puberteit, waarbij vooral mannen het zichtbare terminale 

haar ontwikkelen. Behalve been-, oksel-, en schaamhaar, ontwikkelen mannen ook 

buik-, borst- en gezichtshaar. de hoeveelheid verschilt van persoon tot persoon. (5)

>kleur
Haren zijn gepigmenteerd doordat het lichaam het aminozuur tyrosine omzet in 

melanine. er bestaan twee types melanine: eumelanine (zwart en bruin pigment) 

en pheomelanine (rood en geel pigment). welke kleur het haar uiteindelijk krijgt, 

hangt af van welk soort melanine aanwezig is en in welke concentratie.  

Bruin haar is dus een mengsel van zwart met rood pigment. Het is duidelijk dat er 

enorm veel kleurvariaties mogelijk zijn. 
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de melanineproductie is niet eindeloos. grijs haar ontstaat wanneer het haarzakje 

geen pigment meer aanmaakt. de leeftijd waarop dit proces in gang wordt 

gezet, varieert per persoon. normaal verschijnen de eerste grijze haren tussen 

de 40 en 50 jaar. (6) 

Haren kunnen met plantaardige of synthetische kleurstoffen geverfd worden. 

Mensenhaar kan net als andere textiele vezels geverfd worden op industriële wijze 

(7)

>MenselIjk haar 
tegenover dIerlIjke 
vezels

(8) (9) 

10-15 angora — cashmere — zijde

22 merino — alpaca

26-28 corriedale

30 gotland, blue faced leicester

33 texelschaap

38 romney

40 wensleydale

45 devon & cornwall longwool

50-75 mens

100 hond paard

prIkT NIeT
zacHTe wOl

TapIjTwOl 
(grOVe wOl)

prIkT
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de beharing bij dieren noemen we vacht of pels, bij de mens spreken we gewoon 

van beharing. 

vezels worden onderverdeeld naargelang hun dikte. Hoe dikker een vezel,  

hoe slijtvaster. Mensenhaar is in vergelijking met schapenwol een stuk slijtvaster.  

Het nadeel is dat dikkere vezels veel stugger zijn en daarom moeilijker te 

verwerken. Microscopisch gezien kan mensenhaar het best vergeleken worden 

met schapenwol. wol is herkenbaar doordat de vezel bedekt is met schubben. 

Mensenhaar heeft iets minder schubben dan wol. paardenhaar en hondenhaar 

hebben zo goed als geen schubben en zijn dus heel glad. Hoe minder schubben, 

hoe meer glans de vezel zal hebben. gladde vezels zijn moeilijker te spinnen dan 

geschubde vezels. 

Mohair en alpaca zijn voorbeelden van holle vezels. Mensenhaar bezit ook 

holtes, maar een stuk minder. deze holtes zorgen voor de isolerende eigenschap. 

Mensenhaar is dus iets minder warmtehoudend dan mohair. (10)

in het beginstadium van de haargroei is vergelijkbaar tussen mens en dier.  

de haargroei start op de kop van het dier of het gezicht bij de mens, startend bij de 

bovenlip, kin en wenkbrauw. verschil is dat de volledige haargroei bij dieren zoals 

een schaap, start vanaf twee maanden. Bij de mens is dit vanaf vier maanden. 

de meeste dieren bezitten, in tegenstelling tot de mens, een dubbele vacht.  

ze hebben fijne onderharen en dikkere bovenharen. de onderharen zijn korter en 

zachter. de bovenharen zijn ruwer en langer. de vorm van de onderharen verschilt 

van dier tot dier, net zoals we bij de mens structuurverschillen in het haar zien.  

de huid van een varken is het meest te vergelijken met de huid van een mens. 

de verdeling van de haren over het lichaam of het lijf is ongeveer gelijk. varkens 

hebben wel dikkere haren. (11)
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>overzIcht textIele 
vezels

 

NaTUUrlIjke VezelS
 

plaNTaarDIg
zaden  

(katoen, kapok)

Bastvezels  
(vlas, hennep, jute, ramie, bamboe)

Blad  
(sisal, banaan)

DIerlIjk
wol

fijn Haar  
(alpaca, lama, kameel, angora, cashmere, yak)

ruw Haar  
(paard, geit, hond)

Mens

zijde

mINeraal

maN-maDe-fIBreS
 
NaTUUrlIjke pOlymereN
cellulose  
(viscose, modal, acetaat)

alginaat

ruBBer

SyNTHeTIScHe pOlymereN
elastoMeren

polyacrylvezels  
(acryl, modacryl)

polyaMide  
(nylon, aramide)

polyester

aNOrgaNIScH
glas

KarBon

Metaal
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vezels van dierlijke oorsprong zijn afkomstig van het haar van zoogdieren of 

worden op natuurlijk wijze geproduceerd door insecten. we noemen ze ook 

proteïne vezels naar het aanwezige eiwit. de meest bekende dierlijke vezel is wol.  

na het wassen en kaarden wordt de vezel tot garen gesponnen, of tot vilt verwerkt. 

gekookte of vervilte wol is waterafstotend. de eigenschappen van wol zijn de goede 

isolatie (zowel tegen warmte als tegen koude) en het absorptievermogen (kan 18% 

van het eigen gewicht vasthouden aan water). wol is brandbaar.  

zijde wordt afgescheiden door de zijderups (Bombyx Mori). de cocon van de rups  

wordt afgehaspeld waardoor men een heel lange vezel krijgt (tot soms één kilometer 

lang). zijde is flexibel, elastisch absorberend en glanzend. er zijn verschillende 

soorten zijde. 

Menselijk haar is een eiwitvezel, net als alle dierlijk vezels.  

andere haarsoorten, zoals varkenshaar worden gebruikt om borstels mee te 

maken. ze zijn heel stug en stevig.

vezels van plantaardige oorsprong bestaan hoofdzakelijk uit cellulose. vlas en 

menselijk haar hebben uiterlijk veel gemeen. toch vormen ze elkaars tegenpool 

door hun oorsprong. vlas heeft een holle vezel en is daarom licht. Het wordt om 

deze eigenschap vaak gebruikt in kleding. vlas kan veel water absorberen en is 

slijtvast waardoor het zijn toepassingen vindt in meubilair maar ook als onderdeel 

van technische stoffen en papiersoorten (bankbiljetten). Hennep is ook hol, licht 

en sterk, maar een stuk ruwer dan vlas. vlas, hennep, maar ook jute zijn vezels 

die gewonnen worden uit de stengels van de plant. 

Katoenvezels worden mechanisch of met de hand geoogst. Het is een holle en 

lichte vezel. Bij het telen van katoen worden veel chemische meststoffen  

en pesticiden gebruikt. steeds meer andere plantaardige vezels doen hun intrede 

in de wereld van textiel. Bamboe, ananas, en maïs zijn hiervan voorbeelden. 

natuurlijke polymeren zijn vezels die een plantaardige of dierlijke oorsprong 

hebben, maar op een kunstmatige manier verwerkt worden. viscose bestaat uit 

cellulose afkomstig van hout. andere natuurlijke bronnen zijn melkcaseïne en algen. 

deze vezels worden vooral toegepast in kleding.  
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synthetische polymeren zijn afkomstig van aardolie. ze worden verkregen door 

extrusie via een spindop. in tegenstelling tot natuurlijke vezels, kan men bij deze 

toepassing het uiterlijk van de vezel zelf bepalen doordat de spindop variabel is. 

dankzij hun productie op maat bezitten deze vezels een grote regelmatigheid. 

lichtheid, stijfheid, sterkte, thermische geleiding, weerstand,.. kunnen allemaal worden 

bepaald. in het algemeen zijn deze vezels rotbestendig, niet erg absorberend, maar 

niet erg bestand tegen hoge temperaturen. ze kunnen gemakkelijk gemengd 

worden met andere vezels, ook van natuurlijke oorsprong. ze worden toegepast 

in de automobielindustrie, sport, geneeskunde,...

glasvezel is een filamentvezel. Het is heel sterk en licht waardoor het vooral 

gebruikt wordt als versterking in composietelementen (met hars). glasvezel heeft 

een isolerende werking en is bestand tegen chemische stoffen. (12)

aantrekkIng- 
afstotIng

afgeknipte haren en het verwerken ervan als textiele grondstof roepen heel 

tegenstrijdige reacties op. Het materiaal bezit een emotionele geladenheid en 

het idee om haar in textiel te verwerken lijkt voor velen ondenkbaar. anderen zien 

dan weer een mogelijkheid in het recycleren ervan en gaan op een rationele manier 

met het materiaal om. Het lijkt erop dat er twee tegenpolen aan het werk zijn. 

Kunnen deze twee polen zich met elkaar verzoenen? 

wat lokt deze tegenstrijdige reacties uit? worden onze oordelen gevormd door 

onze blik, geschiedenis en culturele achtergrond?  

zien we een object als iets positief omdat het aantrekkelijk is, of ervaren we een 

object negatief omdat het afstotelijk is? en als we beide gevoelens samen voelen, 

hoe waarderen we een object dan?  
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is alcohol slecht omdat een teveel ons een kater bezorgt? of is het goed omdat 

we er vrolijk van worden? een object op zich bestaat niet zonder dat het in relatie 

treedt met een subject. Het is door onze omgang met alcohol dat we het positief 

of negatief gaan beschouwen. alcohol zelf is niet negatief maar het is onze 

verhouding tot de drank die het aantrekkelijk of afstotelijk maakt.  

Hier zijn aantrekking en afstoting een logisch gevolg van elkaar, ze wisselen 

elkaar af en komen niet samen voor.  

psycho-analiticus Michel thys schrijft in zijn boek ‘fascinatie’ over het samengaan 

van aantrekking en afstoting. de psycho-analyse zegt dat deze twee tegenpolen 

steeds naast elkaar blijven bestaan. Hoe dicht ze ook met elkaar zijn verstrengeld, 

ze zijn steeds van elkaar te onderscheiden. de twee laten zich niet tegelijkertijd 

voelen maar wisselen elkaar af. op het moment dat we geen aantrekking of 

afstoting meer voelen, is er sprake van fascinatie, aldus thys. Het samengaan 

van twee verschillende gevoelens tegenover eenzelfde object noemt thys  

de affectieve ambivalentie. (13) dit slaat op een emotionele tweestrijd tegenover 

een object. de afgeknipte haren die worden verwerkt roepen deze tweestrijd ook op. 

Het is een innerlijk conflict.  

Bij het gevoel van aantrekking tot een object, worden we figuurlijk naar het object 

gezogen. de afstand tussen de persoon en het object verkleint. wanneer we een 

afkeer voelen tegenover een object, vergroot de afstand tussen persoon en object. 

aantrekken en afstoten zijn een figuurlijke beweging in de ruimte. wanneer we 

afgestoten worden, en dus verder van het object staan, voelen we een grote leegte. 

dit heeft als gevolg dat we weer aangetrokken worden door het object.  

we willen dichter bij het object zijn om zo een ‘voller’ gevoel te krijgen. (14) 

een psycho-analytisch verklaring vind ik ook bij Melanie Klein. voor de blik van 

een klein kind zijn objecten ‘dingen’ die zich vanuit een eigen – goedaardige of 

kwaadaardige – motivatie verhouden tegenover het subject. wanneer het kleine 

kind pijn voelt aan zijn buik, wil dat zeggen dat er in zijn leefwereld iets is dat hem 

pijn ‘wil’ doen. dit magisch denken houdt dus in dat er naargelang de sensaties 

‘goede’ en ‘slechte’ objecten zijn. deze twee tegenpolen gaan voortdurend met 
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elkaar in wisselwerking. de goede objecten worden bedreigd door de slechte 

en omgekeerd. Het strijdtoneel tussen de twee tegenpolen komt tot uiting in het 

lichaam doordat het ofwel lust ofwel pijn voelt. (15) Klein verklaart dat objecten  

een bepaald karakter bezitten en dat die invloed hebben op onze gemoedstoestand.  

ze maakt de verbinding tussen een buitenwereld en een gevoelsmatige binnenwereld. 

wanneer objecten me maagkramp bezorgen, zijn het objecten die van buitenaf 

willen binnendringen in het innerlijke en die ik dus wil afstoten. anderzijds zijn 

er objecten die zich in de buitenwereld bevinden en die ons zo aantrekken dat 

we ze naar binnen willen brengen. voedsel dat er heel aantrekkelijk uitziet, zoals 

aardbeien of besjes, hebben deze eigenschap. in tegenstelling tot de theorie van 

thys, verklaart Klein, dat er twee soorten objecten zijn, met elk hun eigen karakter. 

van beide theorieën volg ik die van thys. ik denk dat een object zowel positief 

als negatief kan worden ervaren. wat het mensenhaar betreft denk ik dat de 

tegenstelling zit in de manier waarop er naar gekeken wordt. een tapijt van haar 

is afstotelijk als men kijkt naar het haar als deel van de mens. Het is aantrekkelijk 

als men kijkt naar het haar dat als textiele vezel kan functioneren, wanneer men 

focust op de materie zelf. Deze tweeledigheid zal steeds aanwezig zijn.  

in negatieve zin wordt haar gelinkt met de dood. Haren bezitten echter ook 

subjectief positieve eigenschappen. 

Hoe kan ik mensen op een andere manier laten kijken naar mensenhaar? Hoe kan ik  

mensen de fascinatie bijbrengen voor haar als textiele grondstof? Hoe kan ik 

het beperkende negatieve gevoel tegenover industrieel gebruik ervan verruimen 

naar verwondering over de positieve eigenschappen van de grondstof?
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bewustzIjns- 
veranderIng

Het eten van hondenvlees is in veel aziatische keukens een delicatesse maar 

in de meeste westerse landen rust daar een taboe op. in Boom (België) werd 

tijdens de eerste wereldoorlog ook hond gegeten wegens problemen in de 

voedselbevoorrading. er was zelfs een officiële hondenslachterij. Het leverde 

de Bomenaars de bijnaam ‘hondefretters’ op. (16) in periodes waarin voedsel 

schaars wordt, lukt het blijkbaar om onze vooroordelen opzij te schuiven en 

gebruik te maken van deze voedingsbron. 

gelijkaardige vooroordelen gelden voor het eten van insecten. insecten zijn 

onderdeel van de voeding in veel continenten (azië, afrika, een deel van amerika). 

insecten worden niet enkel gegeten omdat ze lekker zijn. ze zijn ook erg 

voedzaam: 100g gedroogd insectenvlees bevat 30 tot 70 gram eiwitten en 4 tot 60 

gram vetten, wat vergelijkbaar is met runds- en varkensvlees. daarnaast zitten 

insecten ook nog boordevol vitaminen en mineralen. Maar hoe komt het dat wij in  

europa bijna kokhalzen bij het idee om insecten te eten? garnalen zijn de insecten 

van de zee en die eten we wel. escargots zijn ook slakken, maar toch eten we die.  

vooroordelen tegenover het eten van insecten worden van jongs af aan ingeprent. 

Kinderen die met insecten spelen krijgen te horen dat insecten vies zijn.  

doodslaan mag, opeten niet.  

nochtans is het eten van insecten vriendelijker voor het milieu: insectenkweek 

vraagt veel minder ruimte en energie dan het houden van groot vee. 

Het veroorzaakt minder vervuiling, geen broeikasgassen en minder uitwerpselen. 

voor 1kg biefstuk is 10kg voeder nodig, voor 1kg sprinkhaan, is er 1,2kg 

voeder nodig. (17) daarnaast kost een kilo rundvlees minimaal 20.000 liter 

water. insecten zijn eetklaar na ongeveer drie maanden. Het kweken ervan 
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neemt weinig ruimte in beslag. Bovendien kan je van een insect op vleugels 

en dekschilden na ongeveer alles opeten. Bij varkens is dat slechts de helft. 

ook zijn insecten niet kieskeurig en kunnen ze zelfs leven van afval. een extra 

voordeel van insectenkweek is dat er geen antibiotica nodig zijn en dat ziektes 

niet overdraagbaar zijn op de mens. Het vangen van insecten kan trouwens een 

vorm van biologische bestrijding zijn. (18) in een rondvraag werden meelwormen 

gepresenteerd aan het publiek. naast geroosterde sprinkhaan, kregen ze ook 

‘meelwormkroketjes’ voorgeschoteld. de verwerkte variant wekte bij meer mensen 

eetlust dan de geroosterde versie. Het uitzicht van het eten speelt ook een rol. 

zolang we niet zien dan er insecten op ons bord liggen, is er minder een probleem. 

tinkebell, pseudoniem van Katinka simonse (goes, 1979) is een nederlandse 

kunstenares, die vooral bekend is om het verwerken van dieren in haar werk.  

tijdens het evenement ‘sale’ bood de kunstenares de bezoekers de mogelijk-

heid om over het leven van mannelijke kuikens te beslissen. dit evenement was 

bedoeld voor ontwerpers die milieubewust te werk gaan.  

elk jaar worden in nederland ongeveer 31.000.000 hanen van nog geen dag oud 

gedood aangezien ze nutteloos zijn voor de voedselindustrie. tinkebell nam 61 van 

deze pasgeboren kuikentjes mee en stelde ze te koop aan het publiek.  

alle haantjes die niet verkocht werden, zouden op het einde van het evenement 

gedood worden door ze ter plekke in een shredder te steken. dit had sowieso  

het lot geweest van de kuikens indien tinkebell ze niet had gekocht..  

Met deze installatie ‘save the male’ worden de bezoekers geconfronteerd met  

de mechanismen van onze consumptiemaatschappij.tijdens het evenement 

werden slechts 9 hanen gered door bezoekers. de organisatie van het evenement 

besloot tenslotte tot de aankoop van alle gebleven hanen om te voorkomen dat ze 

zouden worden gedood in de tentoonstellingsruimte. na de beurs werd tinkell 

opgepakt omdat ze werd beschuldigd van dierenmishandeling. uiteindelijk 

kreeg ze nooit geld voor de kuikentjes aangezien de organisatie van de beurs 

beweerde dat ze gedwongen werd om de kuikens aan te kopen. 
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de kunstenares hoopte met deze actie meer bewustzijn omtrent de hypocrisie  

die er heerst in de samenleving over dierenwelzijn. (19)

ontwerper yasuhito Hirose (japan, 1981) geeft een nieuwe functie aan stof met 

zijn ‘dust shade’ (2009). Hij raakte gefascineerd door het effect van (zon)licht op 

stof. Het glanst en dwarrelt naar beneden. dit inspireerde hem tot het maken van 

een lamp die stof aantrekt. als de statisch geladen draden van de lampenkap 

bedolven raken onder de lagen stof, zien ze precies eruit als zacht, donzig katoen. 

Met dust shade vangt Hirose dus letterlijk de schoonheid van stof. (20) 

in haar werk ‘van Hollandse bodem’ maakt eefje sandmann (nederland, 1986) 

bont van muskusratten.  

de muskusrat moet in nederland worden bestreden. de belangrijkste reden 

hiervoor is het voorkomen van dijkdoorbraken. de waterdiertjes graven hun 

holen het liefst in dijken en waterkanten, waardoor de dijken kunnen lekken of 

instorten. aangezien nederland voor een groot deel onder het zeeniveau ligt, 

kan dit dus gevaarlijk zijn. Muskusratten ondermijnen en ondergraven niet alleen 

waterwerken, maar zorgen ook voor gevaarlijke gaten in weilanden.  

Bij de bestrijding tegen de muskusrat is het doel de populatie zo laag mogelijk te 

houden en waar mogelijk uit te roeien. per jaar worden in nederland gemiddeld 

320.000 muskusratten gedood. Het beleid is erop gericht de gevangen muskus-

ratten op een verantwoorde wijze uit het veld te verwijderen en om de gedode 

muskusratten, of delen daarvan, niet aan derden door te geven. de ratten worden 

meestal meegenomen door de bestrijder en vernietigd door een destructiebedrijf. 

dit, om te voorkomen dat de dieren om verkeerde redenen worden gedood.  

de bestrijdingsdienst en de overheid zijn namelijk bang om geassocieerd te 

worden met pelsdierfokkerijen en bonthandel. Maar na de noodzakelijke bestrijding 

van de muskusrat ontstaat er juist wel een mogelijkheid om bont te produceren, 

zonder speciaal daarvoor dieren te doden. dit rattenbont kan je ecologisch bont 

noemen. Het is immers gerecycleerd van een onontkoombaar afvalproduct. (21) 

(foto 2 ‘van Hollandse BodeM’ eefje sandMann, 2010)
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vier bestreden muskusratten worden één paar wanten. de wanten dragen een 

porseleinen knopje met een afbeelding van de muskusrat. op die manier is dit ecolo-

gisch verantwoorde bont direct herkenbaar, en kan het met trots gedragen worden.  

de kunstenares brengt hier het idee en de vooroordelen rond bont en dierenhandel 

ter discussie. Het resultaat is een perfect bruikbaar product. de ontwerpster is er 

in geslaagd om een afvalproduct tot een ‘edel’ materiaal om te buigen.  

de wanten zijn warm en zacht. Wat eerst als iets verwerpelijk werd beschouwd, 

is nu een uniek en ecologisch product. 

Sandmann ging op zoek naar alternatieve bruikbare textiele materialen, waar 

we in eerste instantie niet aan denken. Op een heel rationele manier gebruikt 

ze het materiaal en laat ze tegenstrijdige reacties achter zich. Dit onderzoek 

beoogt een mentaliteitsverandering en dwingt om onze vooroordelen opzij te 

schuiven. de wanten worden nog steeds bijgemaakt en verkocht wat toch wijst 

op een zekere interesse voor dit product.

de projecten van irma firma streven ook een andere denkwijze na. 

irma firma, opgericht in 2004, is een artistieke éénmansorganisatie uit Brussel. 

ann van de vyvere (België, 1975) is de bezieler van de organisatie. de projecten zijn 

maatschappelijk relevant en beogen een mentaliteitsverandering bij de toeschouwer. 

de dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Ann Van de Vyvere gelooft niet in het 

creëren van nieuwe ideeën, maar in het herdefiniëren ervan, een ander licht 

werpen op de werkelijkheid, op de alledaagse dingen. 

in ‘How to survive in a city’ (2007-2009) of ‘eetbaar Brussel’ (2006) wordt een 

grondgebied in en rond Brussel of andere steden grondig uitgekamd, op zoek 

naar al wat eetbaar is. Het publiek krijgt een handleiding over hoe smakelijk en 

voedzaam overleven in een grootstad kan met ingrediënten ons aangeboden door 

de stad zelf. wat ligt er voor het rapen in de Brusselse ‘natuur’? Het publiek trekt 

door de stad als plukkers en jagers. Met de gevonden ingrediënten (ginkgo, viooltjes, 

munt, paardebloem, brandnetel, weegbree, …) wordt een maaltijd gemaakt.  

na de wandeling wordt een menu bereid met de gevonden ingrediënten.  

Bij sommige wandelingen werd zelfs rat en duif bereid. 
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‘... Huisratten zijn ongezond, want die eten alles wat ze tegenkomen. Maar een 

muskusrat is gewoon een waterkonijn. Het eet vegetarisch en is dus ook zelf perfect 

eetbaar. in een sausje van bruin bier smaakt muskusrat zoals vlaamse stoverij.  

Met stadsduiven moet je wel heel goed oppassen: je volgt best een paar dagen 

hun eetgewoontes....’ aldus ann van de vyvere.(22)

eetbaar Kot (2006) is een variante van ‘eetbaar Brussel’. dit is een overlevings-

studie waarbij de eetbaarheid van de planten, dieren en dingen die groeien 

en leven in 38 Brusselse studentenkoten wordt onderzocht. Hoe overleeft een 

student met ingrediënten, gevonden in zijn/haar kot. er werden meelwormen 

en fruitvliegen bereid. Men zocht naar voedende bestanddelen in een tube 

tandpasta, in haarlotion met aloë vera, restjes kokosnoot in een kokosmat... Men 

gebruikte lijm van postzegels en trok sap uit een cactusplant. (23)

vele taboes zijn vaak erg diep in ons verankerd. Bovenstaande kunstenaars 

halen onze visie overhoop en doen ons nadenken over de manier waarop wij 

omgaan met de natuur in onze directe omgeving. Ze bieden een verantwoord 

alternatief (behalve Tinkebell) of bieden een aanvulling bij ons dagelijks leven. 

Ze doen ons nadenken over eigen gewoontes en sporen aan tot verantwoord 

gebruik van energiebronnen. 

aude renon (parijs) gebruikte restmateriaal van veeslachters, namelijk de  

ingewanden van de geslachte dieren. ze slaagde er in darmen te verwerken tot 

een soort papier. Het resultaat is decoratief materiaal dat zijn oorsprong niet 

verraadt en zelfs overtreft. de ontwerpster hoopt om dit halffabrikaat bespreek-

baar te maken. (24)  

de oorsprong van mijn nieuwe garens wil ik niet wegsteken. door combinaties 

met ander vezels te maken, wil ik duidelijk maken dat mensenhaar evengoed een 

bruikbare vezel is als andere vezels. 

andrew ross (schotland) zocht ook afvalmateriaal in de slachthuizen van 

engeland. Hij vroeg zich af of de beenderen van de geslachte dieren gerecupe-

reerd konden worden. Kan in onze samenleving het gebruik van been evengoed 

aanvaard worden als het gebruik van leder? 
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‘the Bone project’ (2008) is een zoektocht naar het gebruik van dit afvalmateriaal. 

elk jaar worden in europa ongeveer 3 miljoen ton beenderen verbrand, waarvoor 

de slachters dagelijks 1800 euro moeten betalen. Het verbranden is schadelijk 

voor het milieu en voor de economie. ross onderzocht of de beenderen bruikbare 

chemische eigenschappen bezitten. 

in dit onderzoek toont hij enkele mogelijke producten die uit been kunnen worden 

vervaardigd. net als ivoor, kan het gebruikt worden als decoratie. Het is als het 

ware gerecycleerd ivoor. tevens heeft been de eigenschap om giftige stoffen op 

te nemen. zo zou het kunnen ingezet worden om vervuilde bodems te saneren.  

verder kan het been ook verwerkt worden tot een composiet materiaal, zoals laminaat. 

andrew ross plaatste deze ontwerpen op internetfora om te peilen in hoeverre 

het publiek open stond voor deze toepassingen. ondanks de mogelijkheden en 

het milieuvriendelijke aspect, was de respons vooral negatief.  

(foto 3 ‘Bone ingeneer,’ andrew ross, 2008)

de ontwerper is van plan om verder onderzoek te verrichten met het materiaal. (25) 

ook hier geldt dezelfde wet als bij het vooroordeel rond het eten van meelwormen. 

Men wordt kritisch naar het product, wanneer de oorsprong ervan visueel 

wordt. Koeienbeenderen worden nochtans in veel producten verwerkt.  

alleen zijn we er ons niet van bewust.  

christien Meindertsma (nederland, 1980) onderzocht gedurende drie jaar alle 

producten waarin delen of restanten van varkens in verwerkt zitten. in haar boek 

‘pig05049’ (2004) volgt ze één bepaald varken en kijkt waarvoor het varken, na het 

slachten, zoal gebruikt wordt. delen worden lokaal tot wereldwijd rondgestuurd. 

sommige producten blijven dicht bij hun oorspronkelijke vorm en functie.  

een groot deel wordt verkocht bij de slager. Bij andere producten is de oorsprong 

niet meer zichtbaar is, zoals bijvoorbeeld munitie, medicijnen, fotopapier, snoep-

goed, porselein, cosmetica, sigaretten en bio-diesel. varkensbeenderen worden 

verwerkt in de remmen van een trein. Het zijn allemaal producten waarmee we in 

ons dagelijks leven worden geconfronteerd. in het boek wordt het varken op een 

bijna chirurgische wijze ontleed. Het resultaat is een fotoboek,  
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waarin alle producten worden weergegeven en van welk onderdeel van het 

varken ze afkomstig zijn. (26) 

als we kunnen leven met het feit dat er in onze dagcrème varken verwerkt is, 

waarom kunnen we dan niet leven met een vloer van koeienbeenderen? 

Voorgaande voorbeelden tonen kunstenaars die een ongewone materie tot 

gebruiksvoorwerp omzetten. Ze sporen, elk op hun manier, een bepaald  

bewustzijn of ecologische ideologie na. Ze willen de industrie inspireren  

tot het gebruik van alternatieve, ecologische verantwoorde grondstoffen.  

Ze bewandelen ongeveer dezelfde weg als ik. Door garens te ontwikkelen en 

die te presenteren als een bruikbaar halffabrikaat, wil ik anderen inspireren. 

sociologen en antropologen zien een verandering in het denken van de mens als 

een gevolg van een verandering van concrete omstandigheden. veranderingen 

in ons klimaat en het feit dat energiebronnen schaarser worden, verplichten de 

mens ertoe om anders na te denken over energieverbruik. wetenschappelijke, 

technologische en economische ontwikkelingen plaatsen ons voor steeds nieuwe 

vraagstukken, ook van morele aard. andrew ross botst met zijn ecologisch ivoor 

op veel vooroordelen, net zoals ikzelf met het gebruik van mensenhaar. Maar wat 

is nu juist het morele probleem en wat bepaalt ons standpunt?

Het gebruik van mensenhaar in textiel is niet het feitelijke probleem.  

Bij primitieve stammen wordt menselijk haar reeds lang gebruikt als sierelement. 

zo zijn de naga, een stam die leeft in noordoost-india en noordwest-Birma, 

nog steeds actieve kannibalen. ze maken gebruik van tatoeages om zichzelf 

te beschermen tegen andere stammen en vreemden. elke tatoeage heeft zijn 

symboliek. vrouwen hebben meer tatoeages dan mannen omdat zij kwetsbaarder 

zijn. in de winter zijn ze, door het dragen van hun kledij, niet meer beschermd 

aangezien hun tatoeages niet meer zichtbaar zijn. daarom worden gelijkaardige 

symbolen verweven in hun kledij en hoofddeksels zodat ze toch beschermd zijn.  

voor deze tekeningen wordt heel vaak mensenhaar gebruikt. Bepaalde hoofddeksels 

zijn enkel met menshaar geknoopt. daarnaast wordt ook met hondenhaar geweven. 

net als mensenhaar is het een proteïnevezel die met natuurlijke kleurstoffen kan 
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worden geverfd. deze haren worden enerzijds gebruikt omdat er geen andere 

vezels beschikbaar zijn. in hun gebied leven er geen schapen, dus gebruiken ze 

de haren die beschikbaar zijn. een andere reden is het feit dat mensenhaar een 

statussymbool is. wanneer iemand gedood wordt, neemt de overwinnaar de 

kracht over van het slachtoffer.  

(foto 4 naga, noordoost-india, de zwarte draden zijn MensenHaar)

de Miao (zuidoost-china) maken hoedjes van mensenhaar. ze zijn heel gedetail-

leerd geknoopt, zonder toevoeging van ander textiel materiaal. in deze primitieve 

cultuur is de groep veel belangrijker dan het individu. in groep kunnen mensen 

samen meer bereiken. Het individu heeft beperkte mogelijkheden, behalve in 

de manier waarop het zich naar de buitenwereld presenteert. via hun textiel 

en kapsel proberen ze aandacht te krijgen. op die manier proberen mannen en 

vrouwen indruk op elkaar te maken. (27) (foto 5 Hoofdtooi, Miao, zuidoost-cHina, 

laat 19de eeuw) (foto 6 detail Hoofdtooi)

in onze westerse wereld denken velen bij het gebruik van mensenhaar aan de 

concentratiekampen tijdens de oorlog. de haren van de gevangenen werden 

afgeschoren. tegen een kleine vergoeding werden de haren opgehaald en 

verwerkt tot stof. 

Het gebruik van menselijk haar bij de primitieve stammen is ook verbonden 

met de dood. Het is onderdeel van hun cultuur maar het gebruik wordt niet als 

negatief ervaren. 

Het bedrijf ottimat (nashville) zet menselijk haar in als middel tegen olievervuiling 

op zee. de bedenker phil Mccory (alabama) was een kapper in Huntsville. Hij liet 

zich inspireren door de dieren die slachtoffer zijn van de vervuilde zee. Bij het 

zien van beelden waarbij dierenbeschermers moeilijk de olie van de pels krijgen, 

maakte hij de bedenking dat, als olie aan bont kleeft, het hoogstwaarschijnlijk 

ook aan menselijk haar zal kleven. ottimat haalt haar op bij talrijke kappers en 

maakt er matjes van die op het vervuild water kunnen gelaten worden.  

Het haar adsorbeert tot 35% olie, dat wil zeggen dat de olie letterlijk kleeft aan 

het haar. nadien kunnen de matjes terug uitgeperst worden. Het product is milieu- 
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vriendelijk, niet giftig, natuurlijk en bestaat uit gerecycleerd haar. Bovendien 

kan een matje tot 100 maal hergebruikt worden. Mccory zet zich nog steeds in 

voor de promotie van zijn product, aangezien er nog geen grote belangstelling 

voor is. ‘...the fact that it is made from a natural fibre is no more ridiculous than 

saying the use of cotton, wool or any natural resource is not the answer to the 

challenges that modern life offers us...’ (28)

voorgaande voorbeelden tonen aan dat er een grote verdeeldheid bestaat rond 

het gebruik van menselijk haar. Er lijkt geen consensus te zijn en de redenen 

zijn persoonsgebonden. 

culturele belangen, sociale belangen, ecologische belangen,... wanneer wij in 

de westerse maatschappij geconfronteerd worden met een andere gewoonte uit 

een andere cultuur dan de onze, kunnen we een soort vervreemding voelen.  

Het doorbreekt ons alledaagse denkpatroon. als wij een gevlochten muts met mense-

lijk haar zien, weten we in eerste instantie niet wat we ermee zouden aanvangen. 

naast een emotionele ervaring, begrijpen we er de zin niet van. wanneer we hun 

hoofddeksel van menselijke haar zouden vergelijken met een toepassing waarin 

haar is verwerkt als gerecycleerde bron, zou de denkwereld van de primitieve 

stam ook overhoop gehaald worden.  

Het is bijna onmogelijk om vanuit één standpunt het haargebruik te bekijken. 

denken we vanuit het welzijn van de natuur, of vanuit een historisch standpunt? 

om een volledig objectief beeld te kunnen krijgen zou er een soort ‘ideale 

waarnemer’ nodig zijn. Het begrip ‘ideale waarnemer’ dateert uit de verlichting. 

deze waarnemer is iemand die over zodanige eigenschappen beschikt dat van 

haar/hem een zo objectief mogelijk beeld van de situatie kan worden verwacht. 

de ideale waarnemer is volledig geïnformeerd, onpartijdig of evenveel bij alle 

partijen betrokken, kan zich elke situatie levendig voorstellen, maar bovenal  

is hij een normaal mens. (29)  

Het is duidelijk dat een dergelijke waarnemer niet bestaat. iedereen spreekt 

vanuit zijn leven en zijn waarheid en het is onmogelijk om zich in elk standpunt 

in te leven. langs de ene kant is er een emotioneel standpunt, aan de andere kant 
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een rationeel standpunt. Elk individu zal handelen vanuit zijn ethisch perspectief. 

Daaruit zal hij of zij een beoordeling geven en concluderen of iets goed is of niet. 

Er bestaan ook geen duidelijke criteria waaraan die beoordeling moet voldoen. 

enkele van de reeds besproken ontwerpen zijn ontstaan vanuit de wil om heel 

bewust een afvalproduct te hergebruiken. Mensenharen recuperen lokt reacties uit, 

maar in feite is het een afvalmateriaal zoals de ratten en koeienbeenderen als 

mensenhaar. Dit afval is zelfs overvloedig aanwezig in onze maatschappij. 

cradle tot 
cradle

 de natuur werkt volgens een ingenieuze kringloop waarin afval niet bestaat.  

zo maakt een kersenboom bloesems en fruit, waarvan slechts een klein gedeelte 

ontkiemt en uitgroeit tot een nieuwe boom. de andere bloesems vallen op 

de grond, verteren en voeden andere organismen en verrijken zo de grond. 

paarden eten gras en produceren mest, die op zijn beurt dienst doet als voeding 

voor larven van vliegen. voedsel is afval. afval is voedsel.  

lang voor de opkomst van de landbouw trokken nomaden van de ene plaats naar 

de andere, op zoek naar voedsel. ze konden niet veel bagage meenemen,  

en hadden dus weinig bezittingen. Meestal waren deze bezittingen gemaakt van lokale 

grondstoffen, die in de natuur konden weggegooid worden en ‘verteerbaar’ waren. 

duurzamere voorwerpen, zoals wapens, werden zoveel mogelijk hergebruikt. 

voor deze mensen was ‘weg’ echt ‘weg’. afval bestond niet.  

voor agrarische nederzettingen was het vanzelfsprekend om hun akkers te 

bemesten met biologisch afval. akkers lagen om de zoveel seizoenen braak, 

zodat de natuur de grond weer vruchtbaar kon maken. in de loop der jaren 

leidden nieuwe landbouwwerktuigen en -technieken tot een snellere voedsel-
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productie. de bevolking nam toe en steeds meer natuurlijke hulpbronnen en 

voedingsstoffen werden aangesproken. de natuurlijke wijze van teelt kon niet 

langer voldoen. Hygiëne werd een probleem doordat mensen dichter bij elkaar 

gingen wonen. steeds meer (voedings)stoffen werden uit de grond gehaald en 

natuurlijke bronnen begonnen uitgeput te raken. 

opkomende industrieën veranderden mee het natuurlijk evenwicht van 

grondstoffen op onze planeet. grondstoffen, zoals olie, werden uit de aardkorst 

gehaald en getransformeerd in materialen die niet meer aan de natuur kan worden 

teruggegeven. Katoen is een plant met diepe wortels en dus de grond uitput.  

ook wordt tijdens het verwerken van katoen grote hoeveelheden water gebruikt 

(ook voor bio-katoen). de natuurlijke kringloop is doorbroken. 

de komst van nieuwe goedkope materialen maakte het voor de industrie gemak-

kelijker om goedkoop plastic te produceren in de plaats van te investeren in 

het verwerken en hergebruiken. de wegwerpcultuur werd geboren. de mens is 

de enige soort die enorme hoeveelheden stoffen uit de grond haalt om aan te 

wenden voor industriële processen, maar deze nog veel te weinig, in bruikbare vorm, 

aan de aarde teruggeeft. (30)

we kunnen twee verschillende soorten materiaalstromingen onderscheiden.  

de eerste is het biologisch metabolisme of de biosfeer, de kringloop van de natuur. 

de tweede is de technosfeer, de kringloop van de industrie, namelijk het winnen 

van technische grondstoffen uit de natuur. Bij een goed, ecologisch product of 

materiaal dat deze industrie produceert, worden deze twee metabolismen gevoed. 

producten kunnen op deze manier bestaan uit materialen die biologisch afbreek-

baar zijn en voedsel wordt voor de biosfeer. ofwel bestaan ze uit technische 

grondstoffen die in een gesloten technosfeer blijven circuleren als waardevolle 

stoffen voor de industrie. 

een biologische stof is een materiaal of product dat bewust ontworpen is om terug 

te keren naar de biologische kringloop. Het zijn grondstoffen die letterlijk kunnen 

worden geconsumeerd door micro-organismen in de grond en of door dieren.  

wallart (nederland) is een bedrijf die 3d wandpanelen maakt. als grondstof 
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wordt het afval dat overblijft na de winning van rietsuiker uit de suikerrietplant 

gebruikt. dit afval bestaat uit fijngemalen en geperste vezels. Het is dus een 

grondstof die 100% is gerecycled. suikerrietvezel is een hernieuwbare grondstof 

die tot 3 maal per jaar kan geoogst worden. jaarlijks wordt er wereldwijd meer 

dan 1,2 miljard ton suikerriet geoogst. van elke 3 ton suikerriet blijft 1 ton vezel over.  

suikerrietvezel is composteerbaar en dus biologisch afbreekbaar aan het einde 

van haar levenscyclus. in 2009 werd dit ontwerp verkozen tot het meest ecovrien-

delijke design product van het jaar. (31) 

een technische stof is een materiaal of product dat is ontworpen om weer in de 

technische kringloop te worden opgenomen, waar het uiteindelijk vandaan kwam. 

een kapotte televisie belandt bijvoorbeeld op het stort. Bepaalde bestanddelen 

zijn giftig, maar andere zijn waardevolle stoffen voor de industrie. doordat ze niet 

apart verwerkt zijn in de televisie, gaan deze waardevolle stoffen ook verloren. 

(32) technische stoffen zouden zo zuiver mogelijk moeten gebruikt worden om 

gerecycleerd te kunnen worden. Hierbij denk ik aan fleece, dat gemaakt is uit 

gerecycleerde pet-flessen. pet is een polyester kunststof die niet meer kan 

opgenomen worden door de natuur maar wel volledig recycleerbaar is.  

toch zijn er ontwerpers die erin slagen om twee verschillende types van stoffen 

op een verantwoorde manier met elkaar te verbinden. Kulla design studio is 

opgericht door adi shpigel en Keren tomer (israël, 2007). de ontwerpers richten 

zich vooral op materiaalonderzoek. ze willen nieuwe en verfrissende ontwerpen 

van alledaagse voorwerpen maken. in hun onderzoek brengen ze de twee 

verschillende werelden van afval samen. Houtzaagsel (biologische stof) en 

plastic zakken (technische stof) worden samen gedrukt in een aluminium mal 

en daarna gebakken.  

de warmte zorgt er voor dat de kunststof smelt waardoor een homogene verbinding 

ontstaat zonder het gebruik van extra lijm. Het feit dat de ontwerpers geen extra 

grondstoffen nodig hebben is de essentie van het ontwerp. (33) 

Mensenhaar is een biologische stof. Wanneer het in de natuur als afval zou 

terechtkomen, zal het na lange tijd terugkeren in de biologische kringloop.  
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Door het te combineren met andere biologische grondstoffen, zoals wol en 

andere haren, blijft het binnen dezelfde kringloop. de combinatie met technische 

vezels pas ik ook toe.

‘weg’ is dus nooit weg. wat mensen ook maken, het ‘verdwijnt’ niet, tenzij het 

biologisch afbreekbaar is. elk technisch product, van stoel tot haardroger, eindigt 

deels of geheel als afvalmateriaal. een systeem waarbij afval niet meer bestaat, betekent 

dat dit product een tweede leven moet kunnen krijgen. afval is een ontwerpfout.

de bedreiging van de biodiversiteit, de uitputting van onze reserves aan fossiele 

brandstoffen,.. zijn een bron van zorg. deze zorgen tonen ons dat de industriële 

ontwikkeling zoals we die nu ervaren niet langer mogelijk is. de vragen die we 

stellen rond deze ontwikkelingen spelen op het gebied van materie en materialen. 

we worden constant geconfronteerd met de keuze welke materialen we nog 

wel en niet kunnen gebruiken, afhankelijk van hun eigenschappen. we moeten 

materialen bekijken in hun volledige levenscyclus: van ruwe grondstof, naar 

fabricage, gebruik maar ook hergebruik. veel industriële sectoren zijn louter 

verantwoordelijk voor de productie. andere industrieën ontfermen zich over 

de terugname, verwijdering of hergebruik van een product (34) Het streefdoel 

voor de industrie kan er in bestaan om meer rekening te houden met de laatste 

fase van de levenscyclus. is er een mogelijkheid tot hergebruik of kan het 

product biologisch afbreekbaar gemaakt worden?

eric chevalier (Brussel) is een ontwerper die zich bezighoudt met het hergebruik 

van een product, afkomstig uit een andere (industriële) sector dan de zijne. 

Hij recupereert stoelen die hij tussen het afval op straat vindt. de stoelen zijn 

onbruikbaar geworden doordat het kader of de poten gebroken zijn, of de zitting 

verdwenen is. eric chevalier recupereert en herstelt ze gewoonweg met draad. 

door deze rond de stoel te wikkelen, verstevigt hij zo de zwakke zones. via deze 

handeling herwaardeert de ontwerper een versleten industrieel object.  

Het wordt een uniek stuk dat afval en verfijning in een nieuwe eenheid samenbrengt. 

de herstelling die normaal gezien zo discreet mogelijk moet gebeuren, maakt 

integraal deel uit van het object. door deze herstelling zo ver te drijven, verliest de 
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stoel terug zijn status van afgewerkt product en wordt het eerder een sculptuur. (35) 

daar waar de industrie weinig nadenkt over de recyclage van een product, is 

eric chevalier iemand die juist gaat nadenken over de mogelijkheid tot recyclage.  

zo zijn er ook industrieën die wel nadenken over hergebruik, maar in het recycla-

geproces nog veel chemicaliën gebruiken waardoor het gerecycleerd product 

terug een vorm van vervuiling is. om papier te recycleren ondergaat het chemi-

sche processen en wordt het gebleekt om het papier weer blanco te maken. Het feit 

dat een materiaal gerecycleerd is, maakt het niet automatisch milieuvriendelijk.  

een ontwerpster die ook papier recycleert is de nederlandse greetje van tiem. 

ze doet dit op zo’n manier dat het onnodig wordt om chemische stoffen te 

gebruiken. in haar project ‘indruk’ (2010) spint ze garens van oude kranten.  

van een voorpagina verkrijgt ze ongeveer twintig meter garen. toepassingen ziet 

ze zelf in interieurtextiel, zoals gordijnen en poefs. in het garen zijn de kleurscha-

keringen van het papier nog zichtbaar. ‘...Het nieuws van gisteren wordt textiel 

voor morgen...’ (36) (foto 7 ‘indruK’, greetje van tieM, 2010) (foto 8 Haargaren, 

Koperdraad, 2011) Greetje brengt een nieuw product door een ambachtelijke 

techniek toe te passen.  

net zoals ik met dezelfde ambacht nieuwe garens maak met mensenhaar.  

door zelf garens te spinnen, verkrijgen deze, naast het specifieke uitzicht en de 

tactiliteit van het haar, ook een structuur die eigen is aan het ambachtelijke proces. 

onregelmatigheden zijn niet te vermijden.

aMbacht
de industrie heeft door de massa goedkope wegwerpproducten het milieu ernstig 

geschaad. de afstand tussen producent en ontwerper is bovendien heel groot 

geworden. steeds meer mensen verlangen naar een andere aanpak omtrent 

producten en gebruiksvoorwerpen. de recente economische crisis brengt deze 
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ontwikkeling in een stroomversnelling. naast ontwerpers zijn er ook meer en 

meer consumenten die vragen naar duurzame grondstoffen en ethisch verant-

woorde productiemethodes. Men verlangt naar producten die langer kunnen 

gekoesterd worden. ook doet een terugkeer naar lokale tradities zijn intrede.  

de kennis over grondstoffen en productieprocessen was vroeger lokaal gebonden. 

door de toenemende industrialisatie en globalisering is deze informatie steeds 

onduidelijker geworden. Onze relatie met producten en gebruiksvoorwerpen in 

onze naaste omgeving is verstoord.

piet Hein eek ( (edam, 1967) verkiest ook afvalmateriaal boven het nieuwe. 

naast de idee van recyclage valt de ontwerper ook voor de schoonheid van het 

doorleefde materiaal. de geschiedenis van het materiaal zorgt ervoor dat je je 

gemakkelijker kunt hechten aan een product. de ontwerper wil producten laten 

zien die niet perfect zijn maar wel aan een gevoel van esthetiek en functionaliteit 

kunnen voldoen. Hij vertrekt vanuit het materiaal. Elk materiaal vraagt om een 

eigen aanpak en verwerking. als hij een oude deur gebruikt om er een kast van 

te maken, dan dicteert de deur hoe die kast eruit zal zien. zo ontstaan producten 

die ook de ontwerper zelf verrassen. naast houten sloopafval, gebruikt hij ook 

afvalmateriaal uit de industrie. Met veel geduld worden de de meubelen van 

begin tot eind zelf ineen gezet. aan die arbeids-intensieve productie hangt wel 

een prijskaartje. toch merkt eek dat mensen bereid zijn om veel geld te betalen 

voor de aandacht die de ontwerper in zijn product stopt. Bij de ontwerpen zie je ook 

hoe de producten gemaakt zijn en wat hun oorsprong is. ze zijn als een open boek. 

zo maakt hij meubels waarbij de schors van de boomstam nog zichtbaar is. (37) 

(foto 9 detail, piet Hein eeK)

iets repareren of hergebruiken geeft producten een ziel. Het leert ons hoe de 

dingen gemaakt zijn en hoe we er voor moeten zorgen. deze ziel is een kwaliteit 

die ontstaat bij het aanwenden van afvalmateriaal in nieuwe toepassingen.  

Het primaire doel van de terugkeer naar oude en bijna vergeten technieken is om 

een betere relatie te bewerkstelligen tussen gebruiker en maker. een herneming van 

oude technieken is vooral vernieuwend wanneer het geen kritiekloze illustratie laat 
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zien van sentiment, maar wel ingezet wordt vanuit een hedendaags perspectief.  

eén van de eersten die een pleidooi hield voor handwerk en voor alternatieve 

relaties tussen ontwerpers en makers, en makers en gebruikers, is modeontwerper 

alexander van slobbe. ‘... je zou kunnen zeggen dat we nu in een tijd van 

onkunde leven. een trui waaraan je ziet dat hij met de hand is gebreid is,  

veel meer waard dan een machinaal gebreide trui waarin alle steken exact in het  

gelid staan...’ (38) zichtbare tekenen van de aandacht waarmee iets is vervaardigd, 

bieden volgens de ontwerper een zinvol antwoord op de wegwerpcultuur.  

van slobbe’s pleidooi voor handwerk in de mode dateert al uit de jaren tachtig. 

tot op heden schuilt de meest opvallende kwaliteit van zijn ontwerpen in de 

vermenging van machinale en ambachtelijke vervaardiging.  

(foto 10 detail, alexander van sloBBe)

Het terugkeer naar een meer ambachtelijke productie wil niet zeggen dat we 

moeten strijden tegen de industrie.  

Hella jongerius (nederland, 1963) was de eerste die het ambacht herintroduceerde 

binnen productdesign. Kenmerken van ambachtelijke productie zijn niet zozeer 

de perfectie waarmee vakmensen hun producten kunnen maken, maar eerder  

de sporen van imperfectie en individualiteit die door de maker worden nagelaten. 

ze wil ambachtelijke producten maken die ook geschikt zijn voor de industrie. 

ambacht krijgt volgens haar pas betekenis als ze in relatie treedt met de industrie.  

ooit betekende ambacht het geheel aan kennis en kunde dat ambachtslieden 

deelden en in de loop der jaren hadden opgebouwd en verbeterd. Het doel is om 

met het vakmanschap perfectie na te streven. (39) Handwerk kan een tegen-

hanger zijn voor de jacht op alsmaar meer producten en gebruiksvoorwerpen.  

ambacht heeft te maken met een lange traditie en geeft dus een blik in de tijd.  

we zijn allemaal onderdeel van deze tradities en we kunnen er niet van loskomen. 

daarom laat de ontwerpster zich vaak zich inspireren door de historische 

ambachtelijke tradities. voor haar collectie ‘repeat’ (2002) die ze maakte voor 

Maharam, een new-yorkse textielfabrikant, ontwierp Hella jongerius een serie 

geweven stoffen. ze baseerde zich op historische designs uit het archief van 
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het bedrijf en vertaalde die naar een hedendaags ontwerp. ze gebruikt nieuwe 

kleuren en combinaties. Het werkproces is zichtbaar doordat ze de technische 

gegevens op de stoffen laat staan. de afgewerkte stof is eigenlijk een opeenvolging 

van stofstalen. (foto 11 ‘repeat’, Hella jongerius, 2002)

jongstra laat het publiek meekijken in het maakproces door het zichtbaar als 

decoratief element in het eindproduct te tonen. ze trekt op deze manier de 

aandacht naar de expertise en onderzoek die nodig is om een product te maken. 

afwijkingen en kleine vervormingen zijn eigen aan het ambachtelijke proces. 

deze mislukkingen noemt jongerius misfits. juist deze fouten wil ze in de verf 

zetten in tegenstelling tot een vakman die zijn fouten zoveel mogelijk wegwerkt. 

Met haar ontwerpen wil de ontwerpster de mentaliteit van de markt beïnvloeden. 

ze wil echter geen maatschappelijke boodschap brengen maar gaat, op haar 

manier, op zoek hoe gebruiksvoorwerpen verbeterd en aangepast kunnen worden. 

(40)  

Met het mensenhaar zoek ik ook naar een manier waarop het materiaal meer op 

punt kan gezet worden. 

claudi jongstra (nederland, 1963) verdiept zich in één van de oudste textiel-

technieken, vilt. Het is geen gemakkelijk opdracht om deze traditie tot iets 

nieuws te transformeren. toch slaagt jongstra er in om vilt een eigentijdse en  

eigenzinnige uitstraling te geven. ze maakt stoffen die ruw, of heel fijn en fragiel zijn.  

door wol van diverse dieren (schapen, kamelen, geiten,..) te combineren met 

zijde en organza ontstaat een licht en luchtig materiaal. de toevoeging van linnen, 

katoen of synthetisch garens zorgen dan weer voor totaal andere structuren. 

de ontwerpster spitst zich hoofdzakelijk toe op stoffenproductie. de toepassingen 

zijn heel divers. in kostuums, interieur en architectuur.  

de stoffen worden voor een groot deel met de hand verwerkt. daarnaast gebruikt 

de ontwerpster een zelfontworpen ‘viltrobot’. Het handmatige uiterlijk blijft, maar 

op die manier kunnen stoffen op iets grotere schaal worden geproduceerd.  

toch staat de ontwerpster nog heel ver van een industriële productie. ze wil controle 

houden van begin tot eind van het viltproces. (41)  
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(foto 12 werKproces, claudi jongstra) (foto 13 werKproces 2011)

Mensenhaar gecombineerd met geitenhaar geeft een veel ruwer resultaat 

dan wanneer het gemengd is met mohair of zijde. synthetisch materiaal, zoals 

polypropyleen geeft de haren een luchtiger en gladder resultaat. elke menging 

heeft een eigen kleur en structuur. 

in zijn boek ‘de ambachtsman’ beschrijft socioloog richard sennet (chicago, 

1943) het belang van een herwaardering van het ambachtelijke vak voor het 

herstel van samenhang in de huidige samenleving, die vooral gericht is op een 

onpersoonlijke arbeidsprincipe. eén van de beste gevolgen van een terugkeer 

naar de ambacht is, het heropleven van regionale en nationale culturen, waardoor 

het publiek plaatselijke authenticiteit terug waardeert. Kennis over de hele wereld 

komt tot uiting in ambachtelijke producten.  

een machinaal vervaardigd voorwerp stelt voor hoe iets gedaan zou kunnen worden. 

een ambachtsman overweegt dit voorstel, zal er naar toe werken, maar zal zich 

niet onderwerpen aan de industriële perfectie. Het industriële voorwerp is een 

toonbeeld en een stimulans, geen bevel en vraag tot imitatie. ...wanneer we als mens 

aanvaarden dat we niet perfect zijn, zal de volmaakte machine minder afschrik-

wekkend zijn. sterker nog, we zullen actief op zoek gaan naar een alternatief... (42) 

degene die aanvaard dat hij of zij niet volmaakt is, zal ook realistische oordelen 

over het leven vormen. Hij of zij zal de voorkeur geven aan het beperkte en dus 

menselijke. alleen door te begrijpen hoe iets volmaakt kan gemaakt worden,  

is het mogelijk om een alternatief te creëren, namelijk een voorwerp met karakter. 

de maatstaf van de perfectie laat geen ruimte voor experiment en variatie.

Het handmatig spinnen van de garens zorgt voor een minder perfect garen naar 

de standaardnormen van de industrie. aan de andere kant biedt dit kleinschalig 

verwerken van mensenhaar de mogelijkheid om de haren te sorteren op kleur, 

wat in grote hoeveelheden een enorm werk zou zijn. ook kan ik op deze schaal 

gemakkelijk combineren met andere vezels. Het karakter van de garens vormen 

zich enerzijds door het mensenhaar en anderzijds door de handmatige bewerking. 

door deze garens vervolgens op een industriële manier te verwerken,  
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wordt het resultaat geen perfecte stof, maar een stof waarin de onregelmatig-

heden duidelijk zichtbaar zijn. door te werken met een contrastgaren, worden deze 

onregelmatigheden meer zichtbaar. verdikkingen en een teveel aan torsie in de 

handgesponnen draad zorgen ervoor dat het contrastgaren zich rond deze fouten 

zal leggen en een eigen patroon gaat vormen. ik wil de garens op een eerlijke 

manier tonen. (foto 14 detail staal g/Haren)

experimenteren betekent uitbreiden van inzicht en kennis van het ambacht. 

Hetzelfde geldt voor de wetenschap.

nIeuwe 
MaterIalen

Het lijkt verleidelijk om, nostalgisch weg, de klok terug te draaien. Maar de nieuwe 

industriële ontwikkeling gaat niet enkel om een terugkeer naar een geïdealiseerde  

pre-industriële situatie. we kunnen niet enkel zoeken naar een textiel gemaakt 

van natuurlijke vezels. stoffen waren vroeger biologisch afbreekbaar en 

overschotten konden worden weggesmeten om te verteren. Maar er bestaan 

niet voldoende natuurlijke materialen om aan de behoeften van onze huidige 

wereldbevolking te voorzien. Katoenplantages en dergelijke vragen bovendien 

te veel landbouwoppervlakte. (43) en wat als deze reguliere textiele grondstoffen 

uitgeput geraken of door bepaalde klimatologische (uitputting, ziekte…) omstan-

digheden niet voorhanden zijn? Onderzoek naar nieuwe alternatieve materialen 

is een noodzaak. 

onderzoek naar nieuwe materialen zou niet mogelijk zijn zonder nieuwe ontwik-

kelingen op wetenschappelijk vlak sinds het begin van de 20ste eeuw. techno-

logie werd eerst aanzien als een manier om te ontsnappen aan de beperkingen van 

de natuur. Maar technologie vormde voor diezelfde natuur ook een bedreiging. 
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vroeger stonden natuur en technologie tegenover elkaar, nu lijken ze steeds 

vaker te versmelten.

nanotechnologie maakt het mogelijk om op een totaal andere manier te kijken  

naar materie. Het houdt in dat we materiaal tot diep in de kern kunnen observeren  

en manipuleren.  

op nanometrische schaal kan men bijvoorbeeld de kleur van goud naar rood, 

oranje of groen veranderen. zo kan materie vanuit de kern opnieuw opgebouwd 

worden en nieuwe eigenschappen krijgen. een materie functioneert dan aan de buiten-

kant op een totaal andere manier, die haaks kan liggen op de ‘gebruikelijke’ manier. 

de eigenschappen en functies van dergelijke materialen zijn niet meer eenzijdig. 

integendeel, functies kunnen toegeschreven worden aan een bepaalde materie, 

wat resulteert in een intelligente materie. (44) een heel eenvoudig voorbeeld is 

het verkleuren van zonnebrilglazen naarmate er meer zonlicht op valt. 

een gevolg van deze vooruitgang betekent dat het moeilijk wordt om materialen 

te definiëren en te bevatten. de klassieke onderverdeling van materialen (hout, 

metaal, plastic,...) raakt voor een deel in onbruik. steeds meer componenten, 

materialen die tussen twee categorieën vallen, doen hun intrede en tasten zo de 

identificatie van een materiaal aan. (45) aan de vorm wordt niet meer duidelijk uit 

welk materiaal een product bestaat. Met het blote oog kan men aan het laminaat 

van andrew ross niet zien dat het uit koeienbeenderen is vervaardigd. zo wil ik ook 

een component maken met mensenhaar en dierenhaar. Kruisingen tussen verschil-

lende soorten wetenschappen maken het mogelijk om tot nieuwe ontwerpen 

te komen. de wetenschap achter weefselkweek ontwikkelt zich heel snel. 

Botweefsel kan net als elk ander weefsel worden gekweekt in een laboratorium. 

dit gekweekt weefsel kan ingezet worden voor plastische chirurgie of ingezet 

worden om het lichaam te ‘repareren’ na een ziekte of verwondingen. deze 

wetenschap inspireerde juweelontwerpster nikki stott (londen) en ontwerp-

deskundige tobie Kerridge (londen). samen met ian thompson, een bio-ingenieur, 

startten ze in 2005 een onderzoek om van botweefsel ringen te maken. Hun opzet 

was onderzoek, zonder een commercieel doel. Hun project ‘Biojewellery’ was 
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een oefening om weefsel in en bepaalde vorm te laten groeien. door het verwij-

deren van een tand kan gemakkelijk weefsel van het kaakbot genomen worden. 

dit weefsel wordt vervolgens in een broedkas geplaatst. rond een geraamte kan 

het botweefsel groeien. na ongeveer zes weken is de ring ‘volgroeid’.  

deze botringen vormen een alternatief voor de gewone ring waarmee koppels 

hun liefde voor elkaar willen tonen. de ontwerpers vonden zelf niets vreemds aan 

hun ontwerp. alle informatie en kennis is reeds gekend. (46) technologische en 

medische vooruitgang komen in dit ontwerp samen. (foto 15 ‘Biojewellery’, 2005)

Materie legt geen beperkingen op. Het is eerder het doel waarvoor een materie 

zal worden gebruikt dat bepalend is. de ontwerpers willen de toeschouwer niet 

bedotten, maar tonen aan dat materiaal geen grenzen heeft en op een totaal 

andere manier kan gebruikt worden dan zijn oorspronkelijk doel.

ronald thompson (londen), die jaren werkte als kapper, gebruikte mensenhaar in een 

composiet. normaalgezien wordt glasvezel gebruikt om een composiet te versterken. 

nadeel van glasvezel is de grote ecologische voetafdruk. glasvezel breekt bij uitrekking. 

geïnspireerd door zijn jaren ervaring als kapper, vergeleek hij glasvezel met haar. 

Bij uitrekken zal haar niet breken. Het wakkerde zijn denken over deze grote 

grondstofreserve aan en bedacht een manier om een meer duurzame variant te 

maken van glasvezelcomposiet. na onderzoek slaagde hij er in om haar als 

composiet te verwerken en vervaardigde hiermee een stoel. Haar is sterker 

en milieuvriendelijker. (47)

zo streef ik ook naar een aanvaarding van mijn product door mijn onderzoek wil 

ik aantonen dat haar ook in een industriële context kan gebruikt worden.  

Mijn onderzoek is tot stand gekomen omwille van het materiaal. 

in mijn onderzoek start ik vanaf de basis. garens zijn een basisproduct. aan dit 

halffabrikaat kan ook al een vorm gegeven worden of het kan een product op zich 

vormen. garens zijn de bouwsteen, het beginpunt van veel (textiele) producten. 

ze bepalen mee het uitzicht van een ontwerp of een product. een draad kan als 

enkele draad voorkomen, draden kunnen met twee, drie, en veel meer ander 

draden samen getwist worden om een dikker garen te bekomen. de manier van 
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twisten kan een structuur geven aan het garen (slubgaren, bouclé,..) alsook de 

richting hoe het garen gesponnen wordt. garens kunnen ook een nabewerking 

ondergaan, een coating (anti-mot behandeling). Dit basismateriaal creëren is 

een onderzoek op zich. (48) 

Mens en 
natuur

de menselijke omgeving wordt bepaald door een spel tussen natuur en onze cultuur. 

dit spel wordt of werd meestal geleid door de mens. volgens de westerse opvatting  

is (of was) de natuur een kracht die geciviliseerd en onderworpen moe(s)t worden. 

Mensen vonden de natuurkrachten vijandig en wilden ze bedwingen. dieren die 

in de natuur leven, zelfs in de meest afgelegen gebieden, zijn indirect of direct 

onderworpen aan de invloed van menselijke industrie en wetgeving. zo zijn 

stadsduiven afhankelijk geworden van de mens. ze leven van het restafval 

dat wij in de straten en pleinen achterlaten. Hun natuur is een door de mens 

gecreëerde omgeving.  

We vergeten dat we eigenlijk deel uitmaken van deze natuur. de mens heeft 

bepaalde dieren zodanig gedomesticeerd dat deze ook niet meer als deel van de 

natuur worden gezien. denk maar aan gezelschapsdieren en proefdieren. we zetten 

de natuur naar onze hand. de grens tussen een dier en een product vervaagt.

de naga stam gebruikte naast mensenhaar ook hondenhaar, uit gebrek aan andere 

dierlijke haren. ook in onze streek werd vroeger dierlijk haar ingezet bij gebruiks-

voorwerpen. paardenhaar werd, naast vulling voor matrassen ook als vliegen-

mepper gebruikt. in de art nouveau (1880-1890) werd een dergelijk voorwerp 

gebruikt bij de meest begoede mensen. (49)  

(foto 16 ‘vliegenMepper’, paardenHaar, ivoor, zijde, 1880-1890)
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revital cohen is een ontwerpster en onderzoekster die kritische objecten en 

provocerende scenario’s ontwerpt. Hierbij verkent ze de kruising tussen de 

natuur en het kunstmatige. ze werkt samen met wetenschappers en medici. 

in haar project ‘dialyses sheap’ (2008) onderzoekt ze hoe dieren ons kunnen 

ondersteunen op medisch vlak. om nierpatiënten te helpen, kunnen schapen 

het dialyse apparaat vervangen. Het genetisch materiaal van de patiënt wordt 

in de nieren van het schaap ingeplant. ‘s nachts wordt het bloed van de patiënt 

verbonden met het schaap. via een pompsysteem wordt het bloed uit het lichaam 

naar de nieren gestuurd. de nieren dienen om de afvalstoffen te verwijderen 

waardoor de patiënt gereinigd bloed terugkrijgt. gedurende de dag krijgt het 

schaap de tijd om de eigen nieren te reinigen door verrijkt water met zout,  

mineralen en calcium te drinken. de toxines verdwijnen via de urine van het 

schaap. Hier leeft de mens als een soort parasiet van het dier. in een ander 

project ‘respiratory dog’ (2008) worden windhonden ingezet om mensen,  

die afhankelijk zijn van een ademhalingstoestel te helpen. deze honden worden 

van jongs af aan getraind om aan wedstrijden deel te nemen. na vijf jaar worden 

de windhonden afgedankt binnen het circuit en worden ze meestal gedood.  

in plaats van deze nutteloze dood te sterven, kunnen de dieren nog dienst doen 

als ademhalingsapparaat. de hond loopt op een loopband waardoor het adem-

halingssysteem in werking treedt. als hulphond is het dier steeds verbonden met 

de eigenaar. naast de levensnoodzakelijke diensten die ze leveren, zijn het ook 

gezelschapsdieren. in het geval van de windhonden, worden ook de dieren beter 

van dit systeem. afgedankte windhonden hebben meestal last van verlatings-

angst en depressies. Mens en dier worden beide beter door het systeem. (50) 

in zijn project ‘the cosmopolitan chicken project’ (start 1998) onderzoekt Koen 

vanmechelen (sint-truiden, 1965) niet de mens, maar het dier, nl. de kip.  

de schepping van de kip gaat vanmechelen uitbreiden. of beter gezegd, de kip  

gaat hij opwerken, door middel van mutatie en kruising. de ‘cosmopolitan chicken’ 

belichaamt voor hem de toekomst. Het is een superbastaard en beschikt daardoor 

over een sterker gestel. ‘...Kruisen is één ding, maar alleen kruisen over de 
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nationale grenzen heen kan de wereld van de ondergang redden. we moeten 

kosmopolitisch denken. niets is zo mooi als samenwerken met anderen en daar 

energie uit halen. de kip toont aan hoe dwaas solipsisme (het geloof dat er maar 

één bewustzijn is) is. we mogen niet vergeten dat we zelf bastaards zijn,  

het resultaat van veel kruisingsstadia...’ (51)  

de superbastaard of ‘cosmopolitan chicken’ is een nieuwe start. Hoe het dier 

eruit zal zien is niet belangrijk, wel het feit dat het genen zal dragen van alle 

kippen over de wereld. zijn ultieme kruising zal symbolisch de hele wereld in zich 

dragen. Het is een ideaal, en zoals alle idealen zal het vol gebreken zitten. Het 

kunstwerk gaat zijn eigen weg, het overstijgt de kunstenaar. die gebreken zijn 

dan ook een deel van de natuur. vanmechelen gebruikt deze gebreken ook in zijn 

project. zo is het werk ‘Marek’s disease’ gebaseerd op een ziekte die een volledige 

generatie ‘Mechelse Bresse’-kippen uitroeide. volgens vanmechelen is het niet 

door zijn beperkingen te ontkennen, maar door ze te omarmen dat een soort als de 

homo sapiens in staat is om de ladder naar het transparante zelf te beklimmen. (52) 

Wat Vanmechelen doet is het samenbrengen van op het eerste gezicht tegen-

gestelden met de bedoeling iets onverwachts te creëren. Zijn werk heeft een 

bepaald doel en misschien zal dit doel nooit bereikt worden. Wat Vanmechelen 

interesseert is het proces.  

in dit project wordt de natuur opnieuw gestuurd door de mens. de kippen worden 

naar de hand van de kunstenaar gezet. 

Mens en dier kunnen elkaar ondersteunen maar elkaar ook tegenwerken.  

net zoals vanmechelen maak ik een soort kruising. Bij het vergelijken van de 

‘vezels’ bij mens en dier, liggen de eigenschappen soms ver uit elkaar. andere 

vezels liggen dan weer in het verlengde van het mensenhaar. Het mengen van 

twee vezels levert telkens weer een ander resultaat, met elk een eigen structuur 

en kleur. Het menselijke stelt zich niet meer boven het dierlijke, maar gaat er in 

relatie mee. Ik kruis letterlijk beide elementen om een nieuwe materie,  

met eventueel nieuwe eigenschappen te creëren. om allerlei redenen (kwaliteit, 

slijtvastheid, lengte van de vezel,...) worden dierlijke vezels onderling gemengd. 
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daarnaast kunnen ook onze eigen vezels een plaats krijgen in die onderverdeling.  

ik wil de veelheid aan combinaties tonen waarbij mijn streefdoel een bruikbaar 

materiaal is. als twee verschillende elementen zich verenigen, vindt een metamor-

fose plaats, gecreëerd door de mens, door mij. ik kan een mengsel maken waarbij 

de twee vezels volledig verbonden zijn met elkaar, zoals het vervilten of spinnen. 

of ik kan een verbinding maken waarbij het natuurlijke haargaren blijft bestaan 

naast een ander technisch materiaal. (foto 17 detail g/Haren)

Mijn onderzoek is ook een zoektocht, een proces met een welbepaald doel  

(het creëren van een nieuw materiaal). Misschien wordt dit doel niet volledig bereikt, 

of beter gezegd, nu nog niet. Misschien is de tijd nu niet rijp voor dergelijke 

toepassingen, maar zal de toekomst ons denken veranderen.

besluIt
tijdens mijn onderzoek botste ik op veel weerstand. weerstand op het vlak van 

vooroordelen van anderen, maar ook weerstand op materieel vlak. Met horten 

en stoten en veel oefening slaagde ik er in om garens te spinnen van 100% haar. 

oefening baart kunst, en laat toe om het ondenkbare te realiseren. 

Mensenhaar laat zich ook niet zomaar onderwerpen aan industriële verwerkings- 

methodes. de weerstand doet zich voor wanneer ik het materiaal wil onderwerpen 

aan bepaalde voorwaarden. de garens of stoffen zijn, door de eigenschap van 

de korte haren, prikkelig. Mijn streefdoel om de garens mooi glad te maken, zorgt 

ervoor dat ik alle verschillende spinmethodes overloop om na te gaan welke het 

gladste garen produceert. zo wordt vlas op een ander manier gesponnen dan 

wol. de methode, nat of halfdroog spinnen, zorgt voor gladde garens.  

Maar deze spinmethode kan niet toegepast worden op haar, daar het een compleet 

andere vezel is dan vlas (haar is een proteïnevezel, vlas een cellulosevezel).(53)  

een ander methode die een oplossing zou kunnen bieden is de rotor-of de open end 
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spinmethode. dit is een methode waarbij de vezels door een ronddraaiende 

roter worden gevoerd. (54) in België bestaan dergelijke spinnerijen niet meer 

waardoor het moeilijk wordt om een experiment uit te voeren. de methode die 

ik reeds toepaste (de ringspin methode) blijkt ook nog steeds één van de betere 

methodes om een vezel als mensenhaar te verwerken. 

doordat spinnerijen steeds in grote hoeveelheden werken, is het praktisch heel 

moeilijk om pakweg 100 tot 300 kg haar bijeen te verzamelen.  

deze problemen verruimen mijn kennis rond industriële verwerkingsmogelijkheden. 

dergelijke problemen doen me ook nadenken hoe het industrieel verwerken van 

mensenhaar in realiteit zou kunnen verwezenlijkt worden. voor het bedrijf ottimat 

worden alle kappers in de regio warm gemaakt om hun afval bij te houden.  

een dergelijk systeem, waarbij wekelijks of tweewekelijks haar wordt opgehaald, 

net als ander afval, zou een eventuele oplossing kunnen zijn om aan deze grote 

hoeveelheden haar te komen.  

de weerstand zorgt er ook voor dat ik gestimuleerd wordt om naar alternatieven 

te zoeken. in onze cultuur zijn we niet altijd even consequent in ons denken.  

welke relatie mensen aangaan met het product, het verwerkte mensenhaar,  

is afhankelijk van de mogelijkheden van het materiaal, referenties en de waarden 

die men eraan hecht. deze zijn gerelateerd aan een context, tijdperk en omgeving 

waarin ze zich bevinden. generaties en culturen verschillen van elkaar, zullen met 

elkaar botsen, maar ze kunnen elkaar ook inspireren. 

onze tijd vraagt een rationele noodzaak om te werken met natuurlijke materialen, 

deugdelijke productiemethodes en innovatieve toepassingen van nieuwe weten-

schappelijke kennis. daarnaast hebben mensen ook een emotionele band met 

een materiaal of product. 

we besteden veel aandacht aan onze haren, verzorgen en knippen het naar onze 

eigen wens en persoonlijkheid. Haar is dode materie, en juist deze dode materie 

gebruiken we als symbool voor schoonheid. Het gebruik van de afgeknipte haren 

kan symbool staan voor het heropleven, het herwaarderen van de haren.  
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door het te recycleren geef ik het haar een tweede leven.

Kunst en design kan een inspiratie zijn voor de industrie. je kan er een verhaal 

mee vertellen of commentaar geven. wetenschap en design groeien steeds 

meer naar elkaar toe.  

Met mijn onderzoek wil ik een inspiratie zijn voor textiele industrieën door anders 

te kijken naar materie. ik wil anderen stimuleren door het gebruik van haar. 

geweven en gebreide stalen plaats ik naast eventuele toepassingen binnen textiel. 

ook al wordt het doel om mensenhaar als product te promoten misschien niet bereikt, 

hoop ik toch met mijn intentie, anderen wakker te maken over het irrationeel 

gebruik van grondstoffen. naast de emotionele betekenissen die mijn stalen in 

zich dragen, speelt ook actualiteit en historisch besef een rol.

ik wil een nieuw basismateriaal creëren, een laboratorium dat anderen kunnen 

inspireren. Het basismateriaal, de harengarens zie ik als een afgewerkt product 

dat functioneel en decoratief is. ook wil ik suggesties doen naar eventuele 

toepassingen zonder te streven naar een echt afgewerkt eindproduct.  

Mijn onderzoek kan andere industrieën inspireren en misschien nog verder 

aangevuld worden.  

Met mijn onderzoek wil ik naar de toekomst kijken. 
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