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THE STRENGTH 
OF HAIR
Mensenhaar. Een klein, dun strengetje dat groeit uit je opperhuid 
dat zich bevind op ieder menselijk hoofd. Een raar gegeven, maar 
we vinden het allemaal zo normaal. Bij de ene groeit het haar enorm 
hard en moet diegene om de paar weken naar de kapper. Bij de 
ander is het na zijn 30ste al volledig verdwenen. Maar wat is haar 
precies en wat kunnen we hier mee? In dit onderzoek loop je mee 
met hoe ik mij ben gaan verdiepen in de wereld van mensenhaar. 
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VOORWOORD
Lichaamsafval. Dit is het afval wat je lichaam loslaat om  
gezond en goed functionerend te blijven. De bellen snot, 
slierten speeksel en losse hoofdharen die uit je hoofd op de 
grond vallen. Persoonlijk walg ik hiervan. De walging naar 
haar is dan voor mij ook enorm. Vanaf dat ik klein was kan 
ik mij niks andere herinneren dan dat ik misselijk werd als ik 
nog maar een losse haar zag liggen. Hierin zal ik ook zeker 
niet de enige zijn. Vanuit deze persoonlijke walging is dit 
afstudeeronderzoek ontstaan. Want wat zou er gebeuren als 
we geen walging meer zouden hebben voor mensenhaar. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in begin 2021. De komende 
4 weken staan in het teken van een Hi-Fi eindontwerp 
ontwikkelen vanuit al het onderzoek en inzichten te lezen is in 
dit document. 

Want hoe kunnen we het taboe doorbreken op het gebruik 
van menselijk hoofdhaar als materiaal? Zodat mensen 
het kunnen gaan zien als bruikbaar materiaal. Dit is mijn 
onderzoeksvraag en het antwoord hierop is, door het concept 
“The Strength of Hair”. Draag een verhaal van iemand anders, 
steun, connect met elkaar en voel je niet langer alleen.
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SUMMARY
Lichaamsafval. Een gegeven wat ons 
lichaam in grote mate aanmaakt. 
Maar wij als mensen zien hier 
niet altijd het goede van in. Het 
lichaam doet dit om gezond en goed 
functionerend te blijven. Denk maar 
aan zweten, om af te koelen. Snot 
om vervuiling van de luchtwegen te 
voorkomen. En zo nog veel meer. 
Mensen hebben verschillende 
associaties met lichaamsafval. Als het 
vast of in het lichaam zit is er niks aan 
de hand. Maar zodra het één stap 
buiten het lichaam zet is het direct 
vies. Niemand wil het meer aanraken 
of ernaar kijken. Denk maar aan 
speeksel en snot.

Terwijl als je kijkt is er qua materiaal 
niks veranderd. Het speeksel in je 
mond blijft hetzelfde als wanneer je 
dit uitspuugt op de grond. Maar dit 
zien wij toch niet zo. 

ANGST VOOR BESMETTING
Die walging van lichaamsafval komt 
voort uit onbewuste angst voor 
besmetting. Als we met vieze zaken 
in aanraking komen zijn we bang 
om ziek te worden en/of dood te 
gaan. De afkeer van lichamelijke 
viezigheid is door de evolutie bij 
ons ingebakken. Het is een snelle, 
primaire emotie die ontstaat bij alles 
wat ons lichaam verlaat en potentieel 
schadelijk is[1]. Vandaar dat we losse 
haren en andere ‘ongezonde’ zaken 
nog steeds vies vinden[2]. Hiermee 
proberen we weg te blijven van alle  
potentiële ziekte bronnen. 

Dit gegeven zal blijven, en maakt 
het dus lastig om hier iets aan te 
veranderen. Er zijn eerdere projecten 
gemaakt met mensenhaar. Wat hierin 
opvalt is dat het product van haar 
hierin het belangrijkste is. Terwijl ik 
uit eigen onderzoek en vanuit het 
analyseren van de andere projecten 
tot de conclusie ben gekomen dat 
eerst de kijk op haar veranderd 
moet worden. Het vieze imago moet 
worden aangepakt.

Daarom is het belangrijk om het 
verhaal achter het haar en het project 
zo sterk mogelijk te maken. Zodat 
daarna de mensheid klaar is om haar 
te zien als nieuw bruikbaar materiaal. 
Want dat is het. Het zal hopelijk 
over een aantal jaar één van onze 
standaard materialen worden.

In dit onderzoek heb ik mij gefocust 
op mensenhaar Dit omdat dit voor 
mij de grootste walging oproept. En 
mij hierin dus het meeste triggerd om 
hier iets moois van te gaan maken. 
Ik houd van een beetje uitdaging. En 
ben gefascineerd door projecten die 
een stapje verder gaan, een stukje 
absurdistisch zijn. Hier ga ik zelf ook 
voor. 

Het mensenhaar dat ik heb gebruikt 
in mijn project is het haar wat bij 
kapsalons op de grond valt. Dit wordt 
verzameld maar toch aan het einde 
van de dag weggegooid. Er zijn enorm 
veel kappers in Nederland met elke 
week per kapper kilo’s en kilo’s aan 
haar. Dit is een goudmijn, waar we nu 
nog geen gebruik van maken. Met de 
vele voordelen van haar nog niet eens 
besproken. Met het opgehaalde haar 
heb ik heel veel geëxperimenteerd en 
geïtereerd en zo op velen inzichten 
gekomen.

Tijdens het ophalen van het haar 
ben ik in gesprek gegaan met de 
kappers. Aan de telefoon heb ik 
al kort uitgelegd over het project, 
tijdens het bezoek heb ik hier wat 
meer uitleg over kunnen geven en 
veel gesprekken gestart met heel veel 
verschillende mensen. Hierin merkte 
ik heel erg dat er twee groepen 
ontstonden. 

1e groep, 
ENTHOUSIAST EN GEÏNTERESSEERD 
2e groep, 
VEROORDELEND EN AFKEUREND 

Hieruit heb ik mijn doelgroep kunnen 
vormen. Ik wil mensen aanspreken 
die een ruime blik hebben op het 
leven en altijd in zijn om mensen 
te helpen. Mensen die open staan 
voor nieuwe ervaringen, ideeen, 
meningen, stromingen enz.

Met andere woorden...
Ruimdenkende mensen.
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CONCEPTEN
Er zijn meerdere concepten aan 
dit ontwerp vooraf gegaan. Deze 
prototypes hebben ervoor gezorgd dat 
ik heb kunnen testen hoe ver mensen 
willen gaan met haar als materiaal 
en welk product het beste zal werken 
met welke ontwerpcriteria. Ik heb 2 
prototypes gemaakt. Deze prototypes 
zijn van een totaal uitdenken van 
een string van haar naar een hoed 
verlopen. Deze hebben ervoor gezorgd 
dat ik mijn eindontwerp totaal heb 
kunnen onderbouwen. De grote 
conclusie hieruit is dat mensen vooral 
bang zijn voor haar als materiaal 
omdat het al een leven heeft gehad. 
Omdat het van andere mensen is 
geweest. Met dit inzicht ben ik aan 
de slag gegaan, om de kijk op haar te 
kunnen veranderen. Want dit is juist 
het mooiste aan haar, dat we zouden 
moeten koesteren en niet vies zouden 
moeten vinden. 

De manier van haar verwerken is 
hierin erg belangrijk. Door gesprekken 
met de “leveranciers” van het haar, de 
kapsalons. Tot aan de doelgroep heb ik 
dit onderwerp totaal kunnen uitputten. 

Uit de eerste product test, waarbij 
ik een string van haar heb gemaakt, 
is gebleken dat het verwerken van 
haar erg belangrijk is. Daarbij heb ik 
de focus gelegd op het natuurlijke 
en ruwe van het haar dat ik door 
veel itereren in een gevilten vorm 
heb kunnen gebruiken. Uit deze test 
kwam naar voren dat mensen het 
ireeel vonden, dit zal nooit gebeuren. 
Het uiterlijk van de haren en de string 
zorgen ervoor dat mensen het juist 
viezer begonnen te vinden.

Het tweede prototype was dan ook  
een minder heftig product. Een hoed. 
Door veel schetsen, brainstorms, 
inspiration boards een enquete en 
nog veel meer heb ik kunnen werken  
naar mijn laatste en gekozen concept: 
De luxe hoed.  

Een luxe hoed, waarin je kunt zien dat 
er met veel tijd en precisie aan het 
product gewerkt is. Want haar wordt 
een van de nieuwe  luxe materialen, 
die door het verhaal wordt gekozen 
om te gebruiken boven andere 
materialen. De keuze om het toe te 
voegen als luxe materiaal komt voort 
uit mijn testen. Ik heb geprobeerd 
met haar andere materialen te 
vervangen. Ook de eerdere projecten 
hebben die geprobeerd. Het is 
gebleken dat dit juist averechts werkt.

Als ik een ander materiaal wil 
vervangen door mensenhaar moet 
het net zo goed/betere kwaliteit 
zijn. Een string moet sexy, mooi 
en comfortabel zijn. Dit zou haar 
nooit kunnen doen. Het zal nooit 
een katoen, of een zijde kunnen 
vervangen. Maar dat hoeft ook niet. 

Haar is uniek, persoonlijk. Haar 
is zoveel meer dan de standaard 
materialen die we kennen.

ONDERZOEKSACTIVITEITEN
Mijn favoriete werkwijze is in dit 
afstudeeronderzoek weer goed naar 
voren gekomen. “Inzichten krijgen 
door praktisch bezig te zijn”. Doordat 
ik blijf maken heb ik grote sprongen 
kunnen maken en kom ik op de 
beste inzichten voor mijn prototypes. 
Ik heb veel geëxperimenteerd met 
haar. Op alle mogelijke manieren 
heb ik haar proberen te verwerken. 
Om zo te kijken wat er mogelijk is en 
de perfecte manier van verwerken 
te kunnen vinden voor mijn project. 
Ook heb ik hierbij goed voor ogen 
gehouden wat voor gevoel de 
experimenten gaven. Ik heb via een 
enquete een test gedaan om al mijn 
haar samples aan de doelgroep te 
laten zien en te kijken hoe andere 
mensen zich hierbij voelen. Vinden 
ze het luxe of niet? Zo heb ik kunnen 
onderzoeken wat de beste manier 
is om haar te verwerken, om zo het 
taboe te kunnen doorbreken. Wat 
is gebleken uit het onderzoek is dat 
het haar, strak, zonder losse haren 
te zien en met veel tijd en kwaliteit 
gepresenteerd moet worden. Zo kan 
het straks tussen de luxe materialen 
worden toegevoegd. 

Ook heb ik met veel deskresearch en 
fieldresearch gedaan een compleet 
beeld kunnen krijgen over wat is haar, 
de doelgroep, haar als materiaal en 
nog vele andere onderdelen die in mijn 
proces naar voren kwamen. 
Hierbij heb ik methodes gebruikt om 
zoveel mogelijk uit mijn onderzoek te 
kunnen halen. Door veel te schetsen, 
mindmaps en bijvoorbeeld een 
monoloog kwam naar voren dat haar 
een veel mooier materiaal kan zijn dan 
waar wij allemaal bij stil staan. 

CONCLUSIES
De conclusie uit mijn onderzoek is 
dat mijn project luxe moet uitstralen. 
De hoed met het haar als materiaal 
moet passen in het luxe plaatje. Een 
luxe item, heeft een verhaal, is uniek, 
schaars en wordt met veel precisie 
en vakmanschap bewerkt. Dit is 
precies wat er met het haar ook moet 
gebeuren. Als mensen zien dat er met 
veel tijd en moeite in is gestoken en 
het is prachtig, is het makkelijker om 
het mooie van een materiaal te zien, in 
plaats van het vieze beeld wat we nog 
hebben van mensenhaar.  

Buiten dat de hoed er mooi en luxe uit 
moet zien is het verhaal dat de hoed 
moet gaan vertellen nog belangrijker. 
Dit moet dan ook goed naar boven 
komen. Haar is identiteit, haar is uniek, 
haar draagt heel veel verhalen met 
zich mee. De verhalen van de mensen 
waar het haar van was moeten verteld 
worden. Dit zal ervoor zorgen dat het 
makkelijker is om een band te krijgen 
met het product en dus het haar. Zo 
gaat het makkelijker zijn het taboe te 
doorbreken en mensen te introduceren 
het mooie nieuw materiaal, 
mensenhaar. 

STRAK/NETTE LOOK & FEEL

GEEN LOS VLIEGENDE 
HAARTJES TE ZIEN

ZICHTBAAR VEEL TIJD EN 
MOEITE IN HET WERK
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ONTWERPPLOSSING
Vanuit de eerdere concepten, 
prototypes, testen en onderzoek is 
het uiteindelijke concept ontwikkeld. 

Een website, waar je jouw haar kunt 
doneren/verkopen. Je krijgt een 
eerlijke prijs voor het haar dat je 
inlevert. We kijken hierbij naar de 
lengte en de kwaliteit van het haar. 
Je maakt een profiel aan met daarbij 
je verhaal. Je haarverhaal. Wat zijn 
grote gebeurtenissen in je leven waar 
je wel met mensen over zou willen 
praten. Het is een veilige plek waar 
je ook alles anoniem kan plaatsen. 
Een anoniem profiel. De profielen 
zijn alleen zichtbaar op de website 
voor de mensen die ook een profiel 
hebben. 

Aan de andere kant kun je een 
categorie steunen door een hoed 
te kopen. “Draag een adoptiekind”. 
Een luxe hoed die speciaal voor jou 
wordt gemaakt met het haar uit 
de categorie die jij kiest. Dit gaat 
over categorieën, zoals maagden, 
geadopteerden, ex verslaafden 
enz. Dit zijn de categorieën met 
een erkenning of onbesproken 
onderwerp. Al trekken we een lijn bij 
mentale aandoeningen waar je alleen 
professionele hulp voor moet krijgen. 
Hiervoor is ons platform niet gemaakt 
en moet je bij een professional 
aankloppen. 

Als je een hoed wil kopen zie je de 
verhalen van de mensen die in deze 
categorie haar hebben gedoneerd. 
Je leest de verhalen en koopt de hoed 
omdat je geraakt bent door de dingen 
die je leest. Misschien hoor je zelf ook 
in je gekozen categorie thuis, of ken 
je iemand in je omgeving en voel je 
daarom de connectie en wil je deze 
mensen steunen.

Je krijgt de hoed binnen. In een mooie 
chique doos. Je maakt de doos open, 
je ziet allerlei mensen. Dit zijn de 
profielen van de mensen die in jouw 
hoed zijn verwerkt. Het haar van 
deze mensen heb jij nu bij je. Via een 
QR-code geven we je de kans om in 
contact te komen met deze mensen. 
Nu kun je praten met mensen die in 
hetzelfde schuitje zitten. Wat mooi. 
Je stuurt een connectie verzoek 
met een klein verhaaltje waarom jij 
wil connecten met deze persoon. 
Je wilt deze persoon vertellen hoe 
erg je zijn/haar pijn voelt, omdat jij 
hetzelfde hebt meegemaakt. Je wil 
niet meer denken dat je de enige 
bent in deze situatie. Je wil erover 
praten en de ander hierin kunnen 
steunen. De persoon die het haar 
heeft gedoneerd/verkocht zal hier 
een melding van krijgen en kan zelf 
de beslissing maken of hij het verzoek 
accepteert of niet. De melding komt 
binnen, ze heeft geaccepteerd. 
Wat een fijn gevoel, wat een fijne 
connectie.

Wij staan voor eerlijke handel. 
Daarom vinden wij het belangrijk een 
eerlijke prijs te geven voor het haar 
dat wordt opgestuurd. We kijken 
hierbij naar de kwaliteit van het haar, 
is het eerder gekleurd of misschien 
gepermanent geweest. Dan is het 
minder waard. 100% onbehandeld 
haar is hierin een goudmijn. Ook 
kijken we naar de lengte van het haar. 
Om zo een prijs te kunnen bepalen. 
Het haar moet tussen de 3 en de 30 
cm zijn, niet korter niet langer. Als 
dit toch wordt opgestuurd zorgen wij 
ervoor dat het wordt gebruikt voor 
andere doeleinden en we alles zullen 
recyclen. Ook kun je ervoor kiezen 
om het haar te doneren. 

Als je kijkt naar mensen in verre 
landen krijgt een vrouw met haar 
van ongeveer 60 cm, er een kleine 3 
a 4 euro voor. Terwijl de pruiken die 
van het haar gemaakt worden van de 
€100 tot wel €15 000 euro worden 
verkocht. Een eerlijke prijs voor het 
haar is dus erg belangrijk. Dit om zo 
het grijze gebied van de haarindustrie 
te verminderen. Door transparanter 
te zijn waar het haar vandaan komt 
De schaarste van het haar minder 
te maken en zo een nieuw luxe 
materiaal op de markt te kunnen 
brengen. 

Onze website moet staan voor de 
mooie verhalen en de poëzie moet 
voelbaar zijn. Eerlijke handel moet 
vermeld staan. Ook moet het voelen 
als een veilige haven. Waar alle 
heftige gebeurtenissen uit iemand 
zijn leven veilig zullen zijn. 

IK DRAAG 

MAAGDEN
GEADOPTEERDEN
EX VERSLAAFDEN
LANGDURIG ZIEKEN
VLUCHTELINGEN
ENZ.
ENZ.
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INLEIDING
ONDERWERP

Het taboe doorbreken op het hergebruik van 
lichaamsafval, mensenhaar. Om zo mensenhaar te 
kunnen gebruiken als nieuw bruikbaar materiaal.

PROBLEEMSTELLING 

Mensen hebben vanuit de oertijd een walging naar 
lichaamsafval ingebakken gekregen. Lichaamsafval is 
afval dat ons lichaam uitstoot. Dit is vies en zit vol met 
ziekte bronnen. Hier moeten we dus ver van weg blijven. 
Het is dus een natuurlijke reactie dat we losse haren 
vies vinden omdat ze vol met bacteriën zouden zitten. 
Dit zorgt er dus voor dat we mensenhaar niet zien als 
bruikbaar materiaal. Dit is wat er moet veranderen, de 
kijk op haar moet veranderen. 

DOELSTELLING

Over een jaar hebben we 80% van de doelgroep kunnen 
introduceren met mensenhaar als materiaal. Mensen 
hebben gezien hoe mooi haar kan zijn als materiaal. Er 
zijn nieuwe projecten ontstaan om onderzoek te doen 
naar wat er allemaal nog meer mogelijk is met haar, op 
grote schaal.

MISSIE

Wij zijn het begin van een nieuw tijdperk. Waar niks te 
gek is en haar een van de mooiere materialen is. Het 
is mooi, uniek en vol met verhalen. Dit is wat wij over 
willen brengen op de maatschappij. Sta open voor 
nieuwe mogelijkheden in de wereld van materialen.

VISIE

De ultieme droom is dat mensenhaar een van de luxe 
materialen wordt. Net als bijvoorbeeld, leer, zijde, enz. 
Dat al het haar wat nu wordt weggegooid bij kapsalons 
kan worden weggebracht naar een bepaald punt of 
wordt opgehaald. Net als dat plastic, papier en restafval 
wordt opgehaald. Zodat al het haar kan worden 
hergebruikt en voor verschillende doeleinden kan 
worden ingezet. Ook zou het mooi zijn als wij andere 
onderzoeken kunnen aanwakkeren om ook wat met 
ander lichaamsafval te experimenteren.

KERNWOORDEN

Verbind, (h)erken, steun en recycle
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“Hoe kan ik het taboe 
doorbreken op het 
hergebruik van lichamelijk 
afval, menselijk hoofdhaar? 
Zodat de maatschappij het 
zal accepteren als nieuw 
bruikbaar materiaal.”

ONDERZOEKSVRAAG
DEELVRAGEN
Welk product werkt het beste om het taboe 
echt te doorbreken. En mensen het gaan 
zien als nieuw materiaal? 

Hoe reageren mensen op het gebruik van 
mensenhaar?

Hoe verwerk je het mensenhaar om er iets 
nieuws mee te maken?

Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar 
accepteren als nieuw materiaal?

Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? 
Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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RESEARCH
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WAT IS ER AL 
Er zijn veel eerdere projecten 
gedaan met haar. Met daarbij 
verschillende doelen en manieren 
van aanpak. Het haar wordt 
bijvoorbeeld gebruikt voor pruiken 
maar ook voor isolatiemateriaal 
en kunst. Vroeger werd haar al 
gebruikt om producten van te 
maken. Mensen in de oorlog werden 
kaalgeschoren en werd er van hun 
haar dekens, touw en bijvoorbeeld 
deurmatten gemaakt. Tegenwoordig 
wordt het meer in de kunst gebruikt 
en werd er eerder geprobeerd 
door andere onderzoekers en 
ontwerpers het taboe te doorbreken 
en een nieuw materiaal op de 
markt te introduceren. Ook heb ik 
gekeken welke bekende werken bij 
aanspreken. Dit zijn de werken die 
een absurdistisch randje hebben, 
deze zijn te zien in bijlage 1.

WAT MAAKT MIJ ANDERS?
Als je kijkt naar de andere projecten 
zie je dat iedereen veel haat ervaart. 
Simpelweg omdat mensen het 
vies vinden. Vooral de manier van 
verwerken zorgt voor verschillende 
reacties. De projecten die te zien zijn 
in bijlage 2 zijn allemaal gemaakt 
om een ander product te vervangen. 
Het touw van Sanne Visser, is lichter 
dan een normaal touw, sterk, het is 
beter voor het milieu en zorgt dat er 
minder afval is. 

Ze wil een ander materiaal 
vervangen, maar het haar is nog niet 
beter dan de touwen die al bestaan. 
Maar dan moet het materiaal wel 
beter zijn dan de materialen die er 
nu zijn. Nu is het verhaal erachter 
dat het beter maakt en niet het 
materiaal zelf, want het prikt en is 
oncomfortabel. Dit geld hetzelfde 
voor het project van Alix Bizet, 
waarbij een jasje een statement 
maakt. Als diervriendelijke oplossing 
en statement voor de omarming van 
culturele en etnische verschillen. 
Hierbij is het jasje een vervanging 
van bestaande materialen, waarom 
zou de mens dit kiezen boven 
de mooie, zachte comfortabele 
materialen die al bestaan. Dit is iets 
wat het onderwerp lastig maakt. 
De mens wil er niet aan geloven 
dat mensen haar gebruiken als 
materiaal. 

Dus behalve iets te maken en daarbij 
te vertellen waarom het belangrijk 
is, wil ik een verhaal vertellen over 
het haar, met daarbij een product 
dat verteld hoe goed haar kan zijn 
als materiaal. Door het dus om te 
draaien, het verhaal het voortouw 
te laten nemen. Hierdoor hoop ik 
zo een stapje dichterbij te komen 
om het taboe op het gebruik van 
mensenhaar te kunnen doorbreken. 

DESK RESEARCH
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Om een beeld te krijgen hoe haar in 
elkaar zit heb ik onderzoek gedaan 
naar wat haar nou precies is. Hoe zit 
het in elkaar en wat heb je eraan als 
je het zou gebruiken als materiaal. 
Dit heeft voor veel opheldering 
gezorgd en een goede basis om 
verder op te gaan onderzoeken.

Haar. Als mens hebben we het 
allemaal, verdeelt over ons gehele 
lichaam. Op allerlei mogelijke 
plekken. Van je hoofd tot aan je 
tenen. Behalve op bijvoorbeeld de 
handpalmen, voetzolen en lippen. 
Je bent er niet mee bezig totdat de 
haren los komen van je lichaam. Dan 
komen er verschillende emoties los. 

SOORTEN LICHAAMSHAAR
Er zitten veel verschillende soorten 
haar op het lichaam. De meeste 
haren zijn kleurloos, fijn en kort. 
Deze bevinden zich bijvoorbeeld 
op je armen en je gezicht. Deze 
heten vellusharen. Gebieden waar 
haren meer zichtbaar zijn zoals de 
wimpers en je hoofdhuid hebben 
dikkere en donkere haren. De 
terminale haren[3].  Je hoofdhaar 
is hetgeen wat het snelst groeit ten 
opzichte van het overige haar op je 
lichaam[4]. 

GROEIFASES  
Hoofdhaar groeit ongeveer 0,3 
mm per dag, dit is gemiddeld 1cm 
per maand[5]. Het groeien van je 
hoofdhaar werkt in een cyclus met 
verschillende fases. De anagene, de 
catagene, telogene en de exogene 
fase[6].

Na de laatste Exogene fase begint 
de cyclus weer opnieuw. Er kunnen 
weer nieuwe haren gaan groeien. 
Ook al trek je een haar bij de wortel 
eruit. Het haarzakje zal toch de 
cyclus opnieuw starten[7]. Laat de 
nieuwe haren maar weer komen! 

Door de verschillende fases waarin 
de haren op je hoofd zich bevinden 
blijven er elke dag opnieuw haren 
uitvallen maar dus ook nieuwe 
groeien. Daarom is het niet gek dat 
je per dag ongeveer 50 tot 100 haren 
verliezen. De Exogene fase zorgt 
er dus ook voor dat iedere keer je 
borstel en je doucheputje vol zitten 
met haar. Elke haar op je hoofd zal 
uiteindelijk uitvallen. 

Anagene fase
De groeifase 

± 2 - 7 jaar

Hoe langer deze fase, 
hoe langer je haar 

wordt. 90% van ons 
hoofdhaar zit in 

deze fase. 

Catagene fase
De overgangsfase 

± 10 dagen

Hierin laat het 
haarzakje het haar 

langzaam los.

Telogene fase
De rustfase

± 3 maanden

Het oude haar rust, 
terwijl een nieuwe haar 

begint te groeien. 

Exogene fase
De uitvalfase

Hierin vallen de 
rustende haren uit. 
Nu is er plek voor 

de nieuwe 
sterke haar!

Laatste fase haarcyclus

DESK RESEARCH
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Keratine, dat wordt gevormd door 
de afbraak van aminozuren in de 
eiwitten die we eten. Dit is ook 
belangrijk voor gezonde en mooie 
nagels en huid. 

De keratinemoleculen zijn net 
gemaakt als een touw. De hebben 
meerdere vezels en zitten sterk 
in elkaar gedraaid. Tussen 
deze gedraaide vezels zit het 
zwavelhoudende aminozuur cysteïne. 
Dit zorgt voor de connectie van de 
vezels hierdoor is structuur stevig. 
Het maakt het haar sterk en stijf. 

Door de keratine in het haar is het 
elastisch en kan het water opnemen. 
Als het haar nat wordt, verandert de 
structuur tijdelijk. Het haar wordt 
dan, zolang het nat is, steiler en 
langer. Als het haar droogt neemt 
het weer zijn oorspronkelijke vorm 
aan[9].
Het verliezen van haar lijkt dan ook 
vaak te vermenigvuldigen als je 
het haar wast. Dit is een fabeltje. Je 
verliest dan evenveel haar. Wel is het 
zo dat je haar kwetsbaarder is als 
het nat is. Als het haar een lange tijd 
nat is, zwelt de haarschacht op. Dit is 
het zichtbare gedeelte van het haar. 
Als deze dikker is door het vocht 
beschadigd deze makkelijker. 

We verliezen gemiddeld rond de 
100/150 haren op een dag. Toch 
raken we lichtelijk in paniek als we 
tijdens het wassen van ons haar een 
bosje uit ons hoofd halen. Er lijkt 
geen eind aan te komen, straks heb 
je geen haar meer over. We hebben 
gemiddeld zo’n 100.000 haren op ons 
hoofd, dus we zullen ze niet missen.

OPBOUW VAN HAAR
Haar bestaat uit 2 delen. Het deel dat 
zichtbaar is, dit is de haarschacht. 
Het andere deel is de haarfollikel, 
dit is het deel in de hoofdhuid 
die de haarschacht aanmaakt en 
laat groeien. De de haren horen 
talgkliertjes en spieren. Ook worden 
de haren verzorgt door bloedvaten 
die voedingsstoffen toevoeren[8]. 
Het is dan ook belangrijk om goede 
voedingstoffen binnen te krijgen door 
goed gezond te eten en te drinken. 

De gehele haar bestaat uit merg, 
schors en een geschubde laag. 

De haarschacht bestaat voornamelijk 
uit het eiwit, keratine. 

MOEILIJK TE VERTEREN
Alle haren die uitvallen eindigen op 
de grond, in het doucheputje of in 
een borstel. Maar waar laat je deze 
als je ze gaat weggooien. Bij het 
restafval. Het is niet de bedoeling om 
het bij het GFT weg te gooien. Haar 
verteert namelijk erg moeilijk. Het 
verteert niet snel genoeg om mee te 
kunnen met het groente en fruit. Het 
kan wel tot 2 jaar duren totdat het is 
verteert. 

Dit komt door de hoeveelheid 
keratine in het haar. Met zware 
chemicaliën is het daarentegen 
wel makkelijk af te breken. Denk 
bijvoorbeeld aan het bleken van 
je haar. Laat je dit te lang zitten 
breekt je haar af. Maar laat je het 
bij een droge atmosfeer en weinig 
licht liggen kan het duizenden jaren 
blijven bestaan. Mummies in een graf 
kist hadden vaak nog haar op hun 
hoofd[10][11]!

Haren zijn dus lastig te verteren 
natuurlijke producten. Zoals hout en 
katoen. Dit maakt het heel duurzaam. 
Hout en katoen zijn materialen die 
we allemaal al kennen en veel mee 
werken in onze maatschappij. 

Het blijft erg lang goed en is erg 
sterk. Als haar in dezelfde categorie 
thuishoort waarom werken we hier 
dan nog niet mee? Het duurzaam zijn 
van haar is een van de vele redenen 
waarom we haar zouden kunnen 
gebruiken als materiaal. 

Merg  (Medulla)
een honingraat-
achtige kern 
van suikers en 
aminozuren

Schors (Cortex)
een harde 
keratinelaag rond 
de medulla

Geschubde laag 
(Hair cuticula)
de beschermende 
buitenlaag 
bestaande uit 
overlappende 
keratineschalen
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2 JAAR

5 MAANDEN

2-5 WEKEN
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WANNEER MENS,
WANNEER PRODUCT 
Vanuit de gedane oriëntatie op 
het gebied van haar schuurt er 
iets enorm. Daar wil ik het nu 
over hebben. Vroeger werden er 
al producten gemaakt van haar. 
Vanuit de oorlog. In Auschwitz 
werden mensen kaal geschoren, 
horloges af, alle kleding uit. Ze 
werden totaal “kaal geplukt”. Al 
hun identiteit en waarde werd van 
hen gestolen. Alleen een riem en 
schoenen mochten ze houden. De 
gestreepte kleding werd aangedaan 
en het eenzame leven begon. Ze 
werden totaal uitgebuit en zoals we 
allemaal weten stierven er enorm 
veel mensen aan deze vreselijke 
martelingen. De haren die werden 
afgeschoren in deze tijd werden 
gebruikt om dekens van te maken, 
touw, stukken stof en bijvoorbeeld 
deurmatten [12][13]. 

De voornaamste reden dat ze 
het haar afgeschoren is dat haar 
cyanidegas verzameld. De cyanide 
kleeft aan poreuze objecten, zoals 
kleding en haar. Dit kleeft niet aan 
lichamen omdat dit het niet kan 
opnemen. De cyanide die aan haar 
en kleding kleeft, zal de mensen 
doden die de lichamen hanteren. 
Het was dus veel veiliger om 
mensen kaal en naakt te hanteren 
dan met kleding aan[14]. 

Dit bizarre gegeven is een voorbeeld 
dat het vroeger oké was om afval 
te gebruiken van mensen, als 
ze niet meer werden gezien als 
mens. Je was op dat moment een 
niemand die probeert te overleven 
door opzettelijk een niemand te 
zijn, niet op te vallen en niks van 
jezelf te laten zien. Terwijl haar het 
tegenovergestelde doet. 

HAAR IS IDENTITEIT
Haar is identiteit, wanneer dit niet 
meer zo is kun je het gebruiken 
als product. Dit is de conclusie die 
voortkomt uit hoe het vroeger in de 
praktijk ging. Dit kan niet, daarom 
rust er nu een enorm taboe op het 
gebruik van haar, omdat het van 
echte mensen is en het een leven 
heeft gehad. Maar is dat nu juist niet 
iets wat we moeten koesteren en 
juist moeten gebruiken. 

Als je kijkt naar je eigen haar. Elke 
dag weer in de spiegel. De ene dag 
zit het hoe jij het wil de andere 
dag niet. Een bad hair day.. dit kan 
gewoon een bad day betekenen. 
“Als je haar maar goed zit” is niet 
voor niks een uitspraak. Wij mensen 
hebben allemaal een band met ons 
haar. We stoppen tijd in het knippen, 
kleuren en stylen van ons haar. Je 
haar is een stukje van je identiteit 
die we proberen over te brengen 
naar de buitenwereld. We nemen 
zelf dan ons haar ook een stuk 
serieuzer dan andere mensen om 
ons heen. Die zien niet of jij een uur 
je haar hebt staan doen of er niks 
aan hebt gedaan. Terwijl jij je er heel 
de dag rot om kunt voelen[15].

We zijn bang om ons haar te 
verliezen en “lelijk” te worden. Dit 
geld voor mannen en voor vrouwen. 
Haar staat voor jeugdigheid en 
gezondheid. Dit willen we niet 
kwijt. Ook is het verliezen van haar 
gelinkt aan ziekte. Denk aan kanker 
en het moeten ondergaan van 
chemotherapie. 

Dit is een heftig onderwerp, maar 
toch krijgt iedereen in zijn omgeving 
er op een of andere manier mee te 
maken. Je haar valt uit, en iedereen 
zal zien dat je ziek bent en misschien 
uiteindelijk wel dood gaat. Dit maakt 
het heel emotioneel om je haar te 
verliezen. Er zijn mensen, vooral 
vrouwen die zelf kiezen om hun haar 
af te scheren. Dit kan zijn omdat ze 
weten dat hun haar gaat uitvallen 
en dit voor willen zijn, of omdat ze 
zichzelf willen omarmen. Zonder 
haar, zonder dat masker. Het zal 
in het begin moeilijk zijn om je 
kaalgeschoren hoofd te accepteren. 
Omdat ons lichaam dit nog steeds 
zal linken aan de dood. Maar op den 
duur wordt je mentaal sterker en 
weet je dat je geen haar nodig hebt 
om mooi te zijn, dit is een prachtig 
gegeven.

DESK RESEARCH
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SOORTEN PRUIKEN
Ze zijn er in alle vormen en maten. 
Pruiken die zijn gemaakt van 
mensenhaar of synthetisch haar. 
Dit zijn de 2 grootste partijen, 
daartussen zitten nog heel veel 
varianten van haar. Die allemaal 
een eigen manier van onderhoud 
hebben. Je kunt kiezen voor 
behandeld naar of niet behandeld 
haar.

Mensenhaar is het meest divers. 
Je kunt het stijlen, kleuren en 
behandelen zoals je jouw eigen 
haar zou behandelen, met een 
synthetische pruik hoef je dat niet 
te proberen. Deze kan geen enkele 
vorm van hitte aan. Deze al meteen 
verschroeien. “100% virgin human” is 
dan ook gelijk de duurste optie die je 
kunt kiezen voor een pruik, dit komt 
omdat er heel weinig van is. Het is 
niet behandeld haar, van 1 donor en 
kun je dus verven in elke kleur die je 
zou willen. Dit kan niet bij elke pruik 
van menseenhaar. 

Er is een enorm grijs gebied qua 
handel van mensenhaar. De meeste 
pruiken gemaakt van mensenhaar 
zijn gemaakt van aziatisch haar, 
omdat dit dikker en steviger is dan 
europees haar. 

En behandel je dan ook als echt 
haar, deze hoor je te wassen na 14 
dagen. Dit hoeft bij een synthetische 
pruik niet. Als je kiest voor een 
pruik van echt mensenhaar zal deze 
langer meegaan dan de synthetische 
optie. Wel is het een voordeel bij 
een synthetische pruik dat het 
minder onderhoud heeft[16]. Er 
zijn verschillende soorten pruiken 
met verschillende prijzen. Dit kun je 
zien in de volgende tabel. De tabel 
is een uitleg over pruiken van alleen 
mensenhaar. Qua kwaliteit heb je 
ook nog synthetische pruiken, die 
vallen hier nog ver onder.
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Naam Chemische behandeld? Zelf kleuren? Kwaliteit

100% vergin 
human hair

nee, het is 100% puur haar. 
Nooit geverft gepermanent 
enz. 

Ja, in alle kleuren 
die je wilt. 

Erg goed, het 
is dan ook het 
duurste haar.

5-10 jaar goed 
houden

Remy hair Ja, dit wordt vaak alleen 
gestoomd. Geen harde 
chemicaliën zoals verven 
en permanenten.

Ja, in alle kleuren 
die je wilt

Stevig haar

1-2 jaar goed 
houden

100% human 
hair

Ja, heftige chemicalien. 
cuticals worden verwijderd, 
omdat alle haren door 
elkaar zitten. En de cuticals 
niet allemaal dezelfde kant 
op gaan is het niet glad 
en soepel als je deze niet 
verwijderd.

Nee, het is al 
gekleurd om 
nog te kunnen 
verkopen.

Fragiel en snel 
klitten. 
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DE PRUIKENINDUSTRIE
Al deze feiten laten zien dat de 
pruikenindustrie erg complex is. 
Het wordt tegen de verkeerde naam 
duurder verkocht en de mensen die 
het haar afgeven krijgen er weinig 
tot geen geld voor[17].

Pruiken, het is een wereld waar een 
enorm grijs gebied in is. De meest 
high end pruiken kunnen tot wel 
15000 euro kosten. Bedrijven die 
pruiken maken, weten niet waar het 
haar vandaan komt. Het dragen van 
pruiken en het grijze gebied hierin 
is niet nieuw. Vroeger droegen veel 
mensen pruiken, bijvoorbeeld bij 
joodse gemeenschappen werd dit 
veel gedaan. Maar er is een enorme 
stijging gekomen de afgelopen 
dagen. Bekende mensen die pruiken 
dragen, omdat ze verschillende 
kleuren willen. De ene dag roze, 
de andere dag blond. Ook in het 
dagelijks leven is mensenhaar in 
pruiken veel gestegen. Mensen 
nemen extensions omdat ze de ene 
dag lang haar willen hebben en de 
andere dag niet.

Mensen doen alles om aan haar 
te komen. In de 1800 werden 
boerinnen kaalgeschoren als 
schapen. Mensen die het haar 
verkochten werden in sommige 
steden verbannen omdat dit zo 
oneerlijk werd gedaan. Mensen 
beroven mensen van hun haar. 

Ook wordt het haar soms bij crime 
scenes neergegooid. Omdat er dan 
zoveel verschillend dna is dat de 
daders nooit worden gevonden. 
Haar heeft dus heel veel macht. 
Maar niemand denkt erover na als je 
een pruik koopt. 

Hindu tempels zijn belangrijke 
plekken voor de haarindustrie. Ze 
worden hier kaalgeschoren en geven 
het haar als offer naar de goden, het 
is makkelijk voor deze plekken om 
het haar te verkopen en verdienen 
hier miljoenen per jaar mee. Alles in 
de haarindustrie gebeurt onder de 
radar.

Het haar wordt van plekken gehaald 
waar de mensen armer van arm 
zijn. De vrouwen krijgen erg weinig 
voor het haar zo een 2 a 3 euro of 
de kopers verdwijnen voordat ze 
hebben betaald. Deze vrouwen 
verkopen hun haar voor geld zodat 
ze hun leven kunnen beteren. Een 
eerlijke prijs zou zijn rond de €100 
dit is meer dan een maand leefgeld 
voor de vrouwen. Ook al vind ik 
dit persoonlijk ook nog erg laag. Er 
moet een nieuwe standaard komen 
in de industrie. De vrouwen waar 
het haar vandaan komt moeten een 
eerlijke prijs krijgen voor hun haar. 
Haar heeft meer kracht dan we ooit 
hadden gedacht. 

Voor de mensen die het dragen, 
de mensen die het verkopen met 
een goede wil en de mensen die 
het verkopen die hun leven willen 
verbeteren en die van hun familie. 
Als de industrie transparanter 
zou zijn zou iedereen daar beter 
uitkomen. Als de industrie dat laat 
gebeuren en de klanten zeggen dat 
ze niet meer mee willen werken 
aan de oneerlijke praktijken. 
Maak de verhalen van de mensen 
bekend[18]. 

Als je kijkt naar de mensen in India 
en omstreken zie je dat ze zelf 
de keuze maken om hun haar te 
verkopen. Maar toch weet je dat ze 
het doen omdat ze anders niet goed 
kunnen leven. Dit is bij ons kappers 
anders. haar is identiteit en je kiest 
er zelf voor om naar de kapper te 
gaan. Het haar wat daar op de grond 
is wordt gezien als afval, wat als we 
dat nu niet meer zo zouden zien?

FAIR TRADE
Er zijn maar weinig initiatieven in 
de wereld van haar die staan voor 
fair trade. De 2 a 3 euro die ze 
krijgen is erg oneerlijk. Als je kijkt 
naar hoevaak dit bedrag over de 
kop gaat wanneer je een dure pruik 
gaat kopen. Het is belangrijk om in 
deze wereld meer transparantie en 
eerlijke handel te brengen. Dit is er 
nu erg weinig tot niets.

DESK RESEARCH
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Luxe. Luxueus. Chic. Rijkdom. 
Allemaal woorden die we linken aan 
het woord luxe. Maar wanneer ben 
je een luxe merk of heb je een luxe 
product. Bij een luxe procuct zul je 
meer moeten vertellen dan bij een 
goedkoop product. Het heeft een 
verhaal. Luxe producten hebben een 
aantal punten die het product echt 
luxe maken. 

Luxe is moeilijk te omschrijven. Het 
is duurder, maar niet te duur. Dit 
ook omdat het gemaakt is van beter 
materiaal dus langer zal leven. Het is 
niet alleen mooi maar altijd net dat 
extratje. Het is uniek. 

PRIJS
Een hoge prijs maakt een product/
merk niet gelijk luxueus. Denk eraan 
dat mensen snel een merk zullen 
verwerpen als dit een dure versie 
is van iets wat ze ook goedkoop 
kunnen kopen. Mensen zullen niet 
een product kopen alleen omdat 
het duurder is. Daarom is de prijs 
van een luxe product eigenlijk niet 
zo belangrijk. Wel is het zo dat de 
prijs hoger is omdat er betere d, 
dus bduurdere , producten worden 
gebruikt in de producten. 

KWALITEIT 
Luxe producten worden daarom 
ook anders gemaakt dan goedkope 
producten. Er wordt gewerkt met 
betere materialen en machines. 
Of zelfs met de hand. Het wordt 
gemaakt en gecheckt door 
professionals vaak op authentieke 
manier. Dit heeft voor mensen een 
hele grote waarde. Dit is vaak snel al 
te zien aan het product, waardoor je 
het dus luxe mag noemen.

UITERLIJK 
Luxe is identiteit. Het is niet vaak te 
zien en dus unieker. Zo wordt het 
dan ook gepresenteerd. Dit is ook 
daarbij een belangrijk onderdeel. 
Klanten houden ervan als een merk 
zich onderscheid van de anderen. 
Met hun eigen stijl, klasse en laat 
zien hoeveel werk erin een product 
zit. 

BETEKENIS 
Een luxe product bestaat uit veel 
zichtbare dingen denk aan de 
kwaliteit waardoor het langer mooi 
blijft en het mooie uiterlijk waar 
uren werk in zit. Maar dit is niet 
het enige wat een product een 
luxueus product maakt. Luxe is 
een overtuiging. Dit is dan ook een 
belangrijk deel om een luxe product 
op de markt te willen brengen. Wat 
geeft jouw merk meer betekenis dan 
het volgende luxe merk. Ze moeten 
de betekenis krijgen die ze nergens 
anders kunnen vinden.

SCHAARS 
Een luxe product kun je niet 
overal kopen. Er bestaan heel veel 
producten, deze zijn populair omdat 
veel mensen ze hebben, omdat ze 
makkelijk te krijgen zijn. Door de 
schaarsheid maak je het product 
uniek, en moeilijk verkrijgbaar. Dit 
maakt het product bijzonder en dus 
luxe.
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SERVICE
Geen enkel luxe merk denkt niet 
aan de service. Door de kosten die 
aan luxe worden besteed, wordt een 
element van hoogwaardige service 
verwacht. Een extra tas om een dure 
tas. Persoonlijk worden geholpen 
door iemand in alle rust en kalmte, 
in plaats van weken te moeten 
wachten op een reactie of uren in 
de rij moeten staat bij een bekende 
kledingwinkel. Hiermee bouw je ook 
een goede relatie met de klant, door 
de positieve ervaringen blijft de klant 
terugkomen. Hoe een merk zich 
naar buiten brengt zorgt ervoor dat 
de klanten zich comfortabel voelen 
het merk te dragen, met trots. Dit is 
dus ook belangrijk. [19][20].

Ook al hebben we 6 punten van 
luxe besproken, luxe blijft apart en 
moeilijk. Het is eigenlijk een gevoel, 
geloof, mindset en een lifestyle. Het 
gaat erom hoe de relatie van een 
consument met een luxemerk hem/
haar laat voelen.
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MATERIAAL VERZAMELEN/GESPREKKEN AANGAAN
Voordat het experimenteren met mensenhaar 
kon beginnen moest er wel materiaal zijn 
om mee te werken. Na een middag bellen 
waren er een aantal kapsalons die mee wilde 
werken. De haren konden worden opgehaald. 
Tijdens het bezoek om het afval haar te komen 
ophalen ben ik in gesprek gegaan met de 
kapsters. Hierin viel op dat er erg verschillend 
op werd gereageerd op mijn verzoek. Hier 
is na een goede observatie hoe de mensen 
nu echt dachten van mijn vraag in twee 
persona’s verwerkt. Deze persona’s staan 
voor de 2 groepen waarin ik de mensen heb 
kunnen indelen. Welke zijn; enthousiast en 
geïnteresseerd en veroordelend en afkeurend.  
Zie bijlage 3, hieruit heb ik ook mijn doelgroep 
kunnen defineren.

Naar mate de tijd vorderde heb ik 1 kapper die 
steeds terug bleef keren, ze was zo enthousiast 
was en heeft mij op alle manierenz willen 
helpen. Deze kapster heeft dan ook meerdere 
weken het haar voor mij achtergrhouden. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat het experimenten 
kon beginnen en we niet zonder zijn komen te 
zitten in het proces.

Met dank aan, 
Haarstudio Jean-Pierre te Kruisland
Team kappers, te Breda
Lois, te Breda, 
Hairjockey, te Breda. 
En nog veel meer.

DEELVRAAG Hoe reageren mensen op het gebruik van mensenhaar.

FIELD RESEARCH
INTERVIEW
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CONCEPTEN
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EERDERE CONCEPTEN/
VERSCHILLENDE AANLEIDINGEN

Voorafgaand aan de concepten die hier verder in het 
document worden besproken zijn hier nog veel kleine 
schetsen en ideeën aan vooraf gegaan. Zie bijlage 4
Ik merkte bij deze ontwerpen dat ik heel erg de 
vergelijking met een ander materiaal wilde laten 
zien. Door de schetsen te maken heb ik deze kunnen 
doorstrepen. Een vergelijking maken tussen materialen 
zegt niks. Haar is uniek en dat is juist hetgeen wat we 
zouden moeten benadrukken. Andere concepten zou 
alleen de schoonheid van het materiaal naar voren 
komen. En was dat de aanleiding en het verhaal. Dit is 
alles behalve een sterk verhaal. Daarom heb ik ervoor 
gekozen om en de schoonheid te gebruiken en een sterk 
verhaal te formuleren. 

Ook merkte ik dat ik moeite had met een aanleiding 
kiezen. Want er zijn veel aanleidingen waarom het goed 
is dat dit project er is. Met een mindmap (bijlage 5) heb 
ik hierin duidelijkheid voor mijzelf kunnen creëren. En 
heb ik gerichte concepten kunnen maken.

INTRODUCEREN NIEUW MATERIAAL 
GRONDSTOFFEN RAKEN OP

VERGELIJKING QUA MATERIAAL 
POSTHUMANISME

VERGELIJKING QUA MATERIAAL 

DEELVRAAG  Welk product werkt het beste om het taboe echt te doorbreken. En mensen het gaan zien als nieuw materiaal?
  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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String van 
haar

Een 
toekomstbeeld 

over wat er 
zou kunnen 

gebeuren als 
over 100 jaar de 
grondstoffen op 

zijn. De mens 
trekt de wereld 

leeg,

Maak je 
eigen unieke 

hoed

Laat je 
inspireren door 
zelf aan de slag 
te gaan. Maak 
een simpele 

hoed uniek en 
laat je identiteit 

opbloeien.

Haar is de 
verbindende 

factor

Doneer en 
koop haar van 
verschillende 

groepen 
mensen. Draag 

een verhaal, 
steun en zoek 

verbinding.
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HOE VERWERK IK 
HET HAAR

Voordat ik een product kon maken moest 
er eerst geexperimenteerd worden met het 
materiaal. Door te werken met mijn handen 
krijg ik veel inspiratie. Dit motiveert mij 
enorm, en geeft inzichten terwijl je bezig 
bent. Dit is voor mij de fijnste methode 
waar de beste resultaten uit voortkomen. 
De eerste manier van haar verwerken is 
vilten. Net als je wol kunt vilten, gaan we 
testen of je haar kunt vilten.

Wat tijdens het proces opviel is dat er 
verschillend elementen belangrijk zijn voor 
het vilten van mensenhaar. De belangrijkste 
punten zijn hier rechts te zien. Het is 
belangrijk om bubbeltjesplastic te gebruiken, 
zodat het overige water en zeepmengel weg 
kan. Ook is een dikke laag haar belangrijk. Zo 
wordt het steviger. Nadat je met je handen 
hebt gewreven om het vilten te starten en ga 
je rollend kneden. Om zo de haren optimaal te 
laten klitten. 

Deze elementen zijn nodig om een stevige plak 
en sterke strengen met haar te maken. Dit 
werkte weer anders. Hier is het belangrijk om 
eerst bosjes met losse haren te klitten door 
ze in je handen zachtjes te rollen. Deze leg je 
naast elkaar en daarna begin je te rollen met je 
blote handen. Dit om zo goed de wrijving van je 
handen te kunnen gebruiken en het optimaal 
stevig te maken. In bijlage 6 is het hele proces 
te zien. Met daarbij de ontdekte do’s and 
dont’s. 

Bubbeltjes plastic, 
en olijfzeep (vettige 

zeep)

bubbeltjes plastic 
dubbelvouwen. En 

knedend rollen. 

Dikke laag haar
dakpandsgewijs. 

Zeep erop

Bolletjes klitten met 
de hand en naast 

elkaar leggen.

Knedend 
rollen in alleen 

bubbeltjesplastic 
met zeep.

Narollen met 
de hand op plat 

bubbeltjesplastic. 

DEELVRAAG Hoe verwerk je het haar om er iets nieuws mee te maken. 

EXPERIMENTEN EN ITEREREN
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DUNNE LAAG HAAR 
> FRAGIEL

DIKKE LAAG HAAR
> STEVIG

NIEUWE DEELVRAAG   Wil ik het haar gebruiken met de look die het vilten geeft? Dit is warrig, prikkelend en is ruw.
   Veranderd de kleur nog iets in het gevoel die het gevilten haar geeft?

CONCLUSIE 
Er zijn meerdere conclusies uit het experimenteren 
met vilten van mensenhaar gekomen. Het werkt 
verbazingwekkend goed en zorgt vooral bij de 
strengen voor erg stevige producten. Hoe langer je 
het rolt en wrijft hoe sterker het gevilten product 
wordt. Ook is het hoe dikker je de laag haar maakt 
om te vilten hoe steviger het plakkaat is. 

Het gevilten haar heeft een bepaalde look. Het is 
erg warrig en natuurlijk. Dit is iets waar goed over 
nagedacht moet worden. Is dit de look waar ik voor 
wil gaan?

HOE LANGER JE ROLT 
HOE STEVIGER
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WERKEN 
MET HAAR
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HAAR KLEUREN
Haar kleuren, dit is iets wat veel mensen doen. 
Dit om hun identiteit naar voren te laten komen. 
Je wilt je excentriciteit benadrukken door 
een felle kleur te kiezen voor je haar. Of wil 
je je gezichtsuitdrukking iets verzachten door 
bijvoorbeeld je haar lichter te maken. Dit is per 
persoon verschillend wat ze hierin willen en wat 
ze mooi vinden. De gevilten strengen hebben een 
bepaalde look. Het is echt ruw en benadrukt de 
natuur en het imperfecte. Wat gebeurt er als je dit 
veranderd naar een onnatuurlijke kleur. Hierin is 
geëxperimenteerd met bleek en haarverf. 

Bleek zorgt voor een chemisch proces waarbij er 
wordt doorgedronken in de haarschacht en dan de 
kleur van het haar wordt ontnomen. Wat je overhoud 
is een lichte streng met haar. Waar geen pigment 
meer in zit. Twee strengen zijn gebleekt. Er is gekozen 
om de ene alleen gebleekt te laten en de ander een 
kleur te geven. Door een kleurshampoo toe te voegen 
heb ik er een felle rode kleur aan kunnen geven. Dit 
zorgde al meteen voor een andere look and feel. 

CONCLUSIE 
De conclusie is dat de look and feel van het haar wel 
degelijk veranderd als je het chemisch kleurt. Er zit 
geen enkel stukje natuurlijke kleur meer in wat ervoor  
zorgt dat het minder op haar lijkt. Het haar is mooier 
gemaakt dan dat het is. Maar heeft wel een verhaal als 
het gekleurd is op iemand zijn hoofd. Daarom is de keuze 
gemaakt om het haar niet meer te bewerken nadat het 
is opgehaald bij de kapper. Het heeft een leven gehad op 
iemand zijn hoofd. Geverfd, gepermanent of wat dan ook. 
Deze verhalen die het haar bij zich draagt zijn te mooi om 
te verliezen door er een kleur overheen te zetten.

NIEUWE DEELVRAAG   Wil ik het haar gebruiken met de look die het vilten geeft? Dit is warrig, prikkelend en is ruw.
   Veranderd de kleur nog iets in het gevoel die het gevilten haar geeft?

25
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DE STRING VAN 
MENSENHAAR

EERSTE CONCEPT
GRONDSTOFFEN RAKEN OP

DEELVRAAG  Hoe reageren mensen op het gebruik van mensenhaar.
  Welk product werkt het beste om het taboe echt te doorbreken. En mensen het gaan zien als nieuw materiaal. 
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MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Om te kijken hoe mensen zullen reageren op 
de string heb ik 1 aanleiding gekozen uit mijn 
mindmap die ik heb gemaakt om duidelijkheid 
te krijgen in wat ik wil vertellen met mijn project 
(zie bijlage 7). Via de methode “whhhhh” heb ik 
duidelijkheid kunnen scheppen in hoe ik mijn 
project over wil brengen naar de maatschappij. 

Uit de methode kon er een duidelijk beeld gevormd 
worden over hoe het project zich zal vormgeven. Wat 
wil je niet en wat wil je wel. Het idee is om mensen 
te shockeren, mensen te confronteren met hoe het 
er misschien over 100 jaar uit zal zien als we niet 
iets doen aan ons over gebruik van materialen in de 
wereld. Na het shockeren volgt een uitleg over dat 
haar bruikbaar is en alle voordelen die het heeft. Om 
zo weer de shock te sussen en mensen te leren dat 
het wel duidelijk een goed materiaal is. Dit wil ik dan 
ook laten zien met een product die gemaakt is van 
haar. Hierin zal geëxperimenteerd moeten worden en 
gekeken worden wat het akelige gevoel triggerd. 

CONCLUSIE Het ontwerp moet shockeren. Het moet de 
mens prikkelen, en een akelig gevoel achterlaten. Het 
moet mensen aan het denken zetten over de materialen 
die we nu gebruiken. Wel is het belangrijk op te letten dat 
mensen het niet viezer gaan vinden dan ze al doen. 

AANDACHT TREKKEN 

SHOCKEREN

HET GESPREK AANGAAN

OVERTUIGEN

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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STRING
Om te kijken hoe mensen zullen reageren op het 
gebruik van haar in een nieuw product heb ik gekozen 
voor een kledingstuk. Dit omdat haar bijvoorbeeld wol 
en katoen prima zou kunnen vervangen. Het is net zo 
sterk. Maar zijn wij mensen wel klaar voor kleding van 
mensenhaar? Om dit uit te zoeken is de string van haar 
gemaakt als eerste prototype. 

De keuze voor een string is omdat dit het meest 
heftige kledingstuk is om te hebben van haar. Eerdere 
concepten waren niet extreem genoeg in mijn optiek. 
Daarom heb ik gekozen deze niet te gebruiken. Deze 
concept schetsen zijn te zien in bijlage 8. Waardoor 
ik mensen aan het denken wil zetten en discussies wil 
starten over de grondstoffen die we met zijn alle steeds 
meer aan het opmaken zijn. De wereld raakt langzaam 
leeg. Ik wil mensen aan het denken zetten over waarom 
de string gemaakt zou zijn? 

Ik wil dat mensen gaan nadenken over de materialen 
die we nu gebruiken. Maar vooral welke we nog niet 
gebruiken. Ik wil het taboe doorbreken op het gebruik 
van haar. Laat de string een extreme zijn. Daardoor 
zal een stapje minder, eerder geaccepteerd zijn. Want 
bijvoorbeeld een trui van haar, klinkt al een stuk minder 
heftig. Toch?

Vanuit het schokeren met 
de string en daardoor aan 
het denken zetten over 
waarom ik dit gedaan zou 
hebben. Een string van 
haar maken. Om ze zo te 
laten nadenken over het 
nieuwe materiaal haar.

DOEL
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SCHETSEN, 
KNIPPEN, 
AANPASSEN, 
KNIPPEN, 
PASSEN, 
AANPASSEN,
KNIPPEN, 
PASSEN,
HAAR VOUWEN, 
VASTZETTEN, 
NAAIEN, 
OPNIEUW BEGINNEN, 
HAAR VOUWEN, 
VASTZETTEN EN NAAIEN
BIJLAGE 9

29
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+LABEL
Om goed de nadruk te leggen op de haren en 
dat het is gemaakt van de mens heb ik bedacht 
om een kleding label te maken en deze toe te 
voegen aan de string . 

Hierop zullen mensen namen staan. 
Vrouwelijk en mannelijk. Om het zo “echter” en 
confronterender te maken. Want het is echt 
van een mens...
Zie bijlage 10 om mijn eerdere keuzes te zien. 
Uiteindelijk heb ik gekozen om alleen de namen 
te gebruiken zonder verdere uitleg of naam. 
Zodat het nog onduidelijk blijft waarom ik een 
string van haar heb gemaakt. Ik wil eerst dat 
mensen gaan nadenken en discussies starten 
met anderen. En daarna pas gaan opzoeken en 
de uitleg zien.

Dit heb ik kunnen maken van een geprint 
papiertje met zoomband. Dit is een soort lijm 
die je activeerd met warmte. Dit wordt normaal 
gebruikt om een zoom in een gordijn te strijken. 
Dit zorgde voor de perfecte look voor het label. 

21% Julia  
20%  Liek e
19%  Luna
13%  Daantj e
11%  Ro wa n
7%  Sem
5% Mirthe
4% Ke lly

Ontwerpcriteria
- Ruwe van het haar behouden
- Oncomfortabel maken
- Simpel design
- Natuurlijke kleur behouden
- Andere kleur haar voor de    
  "touwtjes". 
- Krulletjes en golven gemaakt
- Geheel haar, zonder "voering" 
  aan de binnenkant. 

+ Labeltje aan de voorkant, zodat 
je hem wel MOET zien als je hem 
af wil knippen.

Allemaal om het natuurlijke,  
imperfecte en vooral menselijke  
van haar te benadrukken.
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FOTOGRAFIE/
POSTERS

Om mensen anders naar de string te laten kijken heb 
ik ervoor gekozen om foto’s op te hangen bij de string. 
Hierop mensen die de string dragen. Om zo echte huid 
te laten zien waardoor mensen die kijken het ongemak 
voelen van de haren. Het kriebelige gevoel tussen hun 
benen al bijna kunnen voelen. Verschillende vrouwen 
hebben de string aan op de foto’s. Hiervoor heb ik 
mijzelf en 2 bekende gevraagd. Het dragen was enorm 
oncombortabel, vooral het rondlopen maakte het niet 
fijn. Zie bijlage 11 voor het proces en meer eindresultaat.

De locatie was mij thuis. Achterin het huis hebben wij een 
ruimte die leeg staat. De sfeer in deze ruimte zal perfect 
passen bij de sfeer die ik op de foto’s wil. Want de ruimte 
heeft wat moeten doorstaan. Dat gaat mijn string ook 
hebben. Het licht is mooi en de kleuren zacht zodat de 
string eruit springt. 

Ik heb voor de foto’s een aparte 
string gemaakt die over de eigen 
string paste. Deze kon ik aan 
de onderkant en zijkanten aan 
hun eigen string vastmaken. Dit 
omdat de string zelf nog niet zo 
veel kan hebben en nog redelijk 
fragiel is. Zo zou hij niet kapot 
gaan. Op de foto’s is dit niet te 
zien.

Fotografie door > 
Frederique van Asperen
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EXPOSITIE/
INTERVIEW
In de gekke tijden van corona moest ik mijn 
idee een beetje aanpassen. Ik had het liefst 
een lege ruimte gehuurd waarin totaal geen 
afleiding zou zijn en alleen de focus leggen 
op de string. Ik heb ervoor gezorgd dat alles 
op mijn bureau en daar dichtbij, weg was. 
Door een navigation map te maken heb ik 
precies kunnen uittekenen wat ik wilde dat 
ze het eerst zouden zien. Je komt binnen, ziet 
de posters en daarna de string. Omdat je zo 
het ongemak van de string al voelt voordat 
je de string zelf ziet. De foto’s heb ik ook op 
een bepaalde manier opgehangen, dat het 
een samenhangend geheel zou zijn. Al mijn 
voorbereiden voor mijn expositie zijn te zien 
in bijlage 12. Ik heb tijdens de expositie niks 
gezegd en de participanten zelf laten kijken. 
Daarna zijn we naar een andere kamer 
gegaan om een interview te houden. Dit in 
een andere kamer omdat ze dan vanuit hun 
eerste gedachten reageren op mijn vraag en 
niet nog een keer kunnen kijken.

Uit dit interview kwam naar voren dat 
mensen vooral getriggerd waren omdat 
het haar van andere mensen was dat is 
gebruikt. Eigen haar is hierin niet “vies” 
maar andermans haar wel. Ze vonden het 
moeilijk om naar de string te kijken De foto’s 
versterkte dit gevoel. Ik heb de mensen 
kunnen shockeren, maar het pakte niet uit 
zoals ik had gehoopt.

RESULTATEN TESTDAG
Deze dag was heel leerzaam. Uit de interviews (Bijlage 
1) kwamen een aantal dingen waar ik nog niet aan had 
gedacht. Een aantal hiervan heb ik hieronder gequote. 

Deelvraag: 
Welk product werkt het beste om het taboe echt te doorbreken. En 
mensen het gaan zien als nieuw materiaal. 

Hoe reageren mensen op het gebruik van haar?

“Het is nog te irreëel om het serieus te nemen. Zoals ik net zei, als het echt ver-
kocht moet gaan worden als ‘normaal’ dan moet het voldoen aan ‘normale eisen’: 
lekker aanvoelen, leuke kleur, leuk design, dat soort dingen.”

te vergelijken met het eten van dieren. als je het dier ziet ga je dat echt niet slach-
ten, maar als het al helemaal verwerkt is, is het makkelijk(er) om het product te 
accepteren

“Ik moest ook denken aan de moeder van een vriendin van mij die kanker had en 
daardoor ook haaruitval kreeg. Het bracht me weer terug naar die tijd. Losse haren 
kunnen best wel veel impact hebben.”

“Ik denk dat mensen, haar alsnog niet snel zullen zien als een nieuw materiaal. 
Daar is denk ik meer tijd voor nodig.”

Ik wilde hierin laten zien dat mensenhaar goed 
verwerkt kan worden naar een materiaal waar 
we producten mee kunnen maken. Maar de 
string zorgde ervoor dat ze er alleen maar meer 
afstand van wilde doen. Ik had gekozen om 
de string zoveel mogelijk op een natuurlijke 
manier neer te zetten. Als mens die producent 
zou worden. Het imperfecte van de mens. Maar 
precies deze look werkte averechts. Dit maakte 
het weer vies.

Maar wat mij het meeste opviel is dat mensen 
vooral geïnteresseerd waren in het maakproces 
van de string. “Hoe heb je dat nou gedaan”. 

Na de vraag, “zou je het nu kunnen gaan zien 
als een nieuw bruikbaar materiaal?”. Was het 
antwoord, nee. Wat voor mij een eyeopener 
hierin was is dat iemand zei. “Als je het gaat 
presenteren als nieuw bruikbaar materiaal 
moet het wel beter of gelijk zijn aan andere 
materialen.” Als je het in kleding zou gebruiken 
en het ziet als een normaal materiaal, moet het 
ook voldoen aan normale eisen. Je moet het 
willen kiezen boven een ander materiaal. 

De gehele interviews zijn te lezen in bijlage 13.

CONCLUSIES
- GEVILT HAAR TE ONVERZORGD VERWERKT
- HAAR VAN ANDEREN IS VIES
- NIET ANDER MATERIAAL WILLEN 
VERVANGEN
- FOTO’S VERSTERKEN GEVOEL
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MAAK JE EIGEN 
UNIEKE HOED

TWEEDE CONCEPT
ELKAAR HELPEN/VERBINDEN

DEELVRAAG  Hoe reageren mensen op het gebruik van mensenhaar.
  Welk product werkt het beste om het taboe echt te doorbreken. En mensen het gaan zien als nieuw materiaal. 
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MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Vanuit de conclusies uit mijn eerste concept/
prototype ben ik verder gaan onderzoeken. Het 
maakproces van de string lijkt mensen erg te 
boeien. Hier kan ik wel iets mee. Hierbij heb 
ik uit mijn eerdere mindmap (zie bijlage 5) een 
aanleiding gekozen die hier beter bij zou passen. 
“Andere mensen helpen”. 

Met de wijsheid over dat een string te heftig is ben ik 
iets dichterbij gaan zoeken. Ik wil mensen zelf aan de 
slag laten gaan. Om zo de walging te laten verdwijnen. 
Het is belangrijk om de walging te laten verdwijnen 
en haar anders te gaan zien. Als een mooi materiaal. 
De aanleiding die ik bij het volgende concept heb 
aangehouden is “Andere mensen helpen”. Dit omdat 
haar identiteit is. Dit blijft in je haar ookal knip je er 
een stukje af. Ik wil kijken of ik mensen elkaar kan 
laten helpen door een stukje van elkaar te dragen. Zo 
kunnen wij mensen elkaar helpen.

CONCLUSIE Het ontwerp moet warmte uitstralen. Het 
moet inspirerend zijn en makkelijk te volgen. Daarom is 
het denk ik belangrijk om alle elementen van het vilten 
van haar toe te voegen. Zodat ze gemakkelijk aan de slag 
kunnen zonder allemaal spullen te hoeven kopen. 

AANDACHT TREKKEN 

VERBINDEN

OVERTUIGEN

ZELF ONTDEKKEN

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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HOEDJES DIY DOOS
Vanuit mijn vorige concept, prototype en test 
heb ik de keuze gemaakt om het over een 
andere boeg te gooien. Vanuit de fascinatie 
van het maakproces van de string is het 
volgende concept ontworpen. Een concept 
waarbij de zelf hun standaard hoed uniek 
kunnen maken.

Om het mooie van die identiteit in haar te 
gebruiken is het volgende concept naar 
boven gekomen. Een box die inspireerd, 
zorgt voor groei en motiveerd. Laat je zelf 
opbloeien met deze “do it yourself” box. 
Hierin kun je kiezen uit 4 verschillende 
hoeden. Voor iedereen wat wils. Zie hierbij de 
profielen van welke mensen het haar is. Wat 
zijn de sterke punten van deze mensen. Dit 
draag je, inspireert je en zal je steun geven.

De box is gevuld met alle benodigdheden om 
zelf aan de slag te gaan en je identiteit op te 
gaan zoeken. Om zo mensen te motiveren 
zichzelf te ontdekken. Je eigen identiteit naar 
boven te laten komen. 

Je krijgt een standaard hoed die je zelf 
uniek kunt maken door zelf aan de slag te 
gaan. Mensen zijn nieuwsgierig en zullen zo 
misschien toch proberen met het haar aan de 
slag te gaan. Ook al is het een redelijk grote 
stap om dit met haar te doen. Omdat ik zelf 
deze stap ook heb moeten zetten en mij dit 
in hele positieve zin heeft beïnvloed heb ik 

Vanuit de conclusies van de string ben ik verder aan de slag 
gegaan. De string was een stap te ver. Mensen vonden het te 
ver weg en wilde niet denken aan dat het misschien ooit wel 
zover komt dan wel een string van haar aanmoeten omdat er 
geen andere materialen meer zijn. 

Naar een peer review waarin ik mijn idee heb voorgelegd aan 
iemand kreeg ik de feedback dat dit een te grote stap is. Het is 
al een grote stap om haar te dragen dan moet ik het niet nog 
moeilijker maken. Daarom heb ik gekozen om van dit concept 
af te stappen. Het idee is te commercieel. Want waarom zou 
je deze hoed kiezen boven de hoed die je overal kan kopen. 
Dit komt door het verhaal dat erachter zit. Dat je kunt groeien 
door het haar van een ander te dragen. Dit verhaal kwam niet 
genoeg naar boven. Ik ben in dezelfde richting aan het wijken 
als de eerdere projecten met haar. Ik moet terug naar de basis 
en een sterk verhaal neerzetten. Voor experimenten zie bijlage 
14.

CONCLUSIE
- TE COMMERCIEEL 
- AL GROTE STAP OM HAAR TE DRAGEN 
- JE MOET HET PRODUCT VRIJWILLIG WILLEN KIEZEN BOVEN 
EEN ANDER PRODUCT. 
- VERHAAL MOET STERKER ZIJN DAN HET PRODUCT
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DE VERBINDENDE 
FACTOR IS HAAR

HÉT CONCEPT - THE STRENGTH OF HAIR
ELKAAR HELPEN/VERBINDEN

DEELVRAAG  Hoe reageren mensen op het gebruik van mensenhaar.
  Welk product werkt het beste om het taboe echt te doorbreken. En mensen het gaan zien als nieuw materiaal. 
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MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Uit mijn eerder onderzoek merkte ik dat de 
aanleiding lastig was. Door te kijken naar de 
verkregen eerdere inzichten heb ik opnieuw 
gekeken naar mijn mindmap (bijlage 5) en 
nagedacht over wat ik wil met het haar. Dit is 
mensen helpen door het verhaal van het haar. Dit 
is dan precies de aanleiding die ik moest hebben. 
Andere mensen helpen.

Deze aanleiding zegt alles over wat ik wil bereiken. 
Doordat ik veel aanleidingen had en hier steeds niet 
de goede keuze in maakte bleek achteraf. Week ik 
steeds af van mijn doel. Door terug te blikken naar 
mijn doel kon ik een keuze maken. De aanleiding waar 
ik mee bezig was is niet goed. Mijn doel is het taboe 
doorbreken op het gebruik van mensenhaar. Daarbij 
wil ik de focus leggen op dat haar al een leven heeft 
gehad en vol zit met verhalen. Het is van een echt 
persoon geweest. Uit mijn testen van het concept 
string is gebleken dat dit precies het punt is dat we 
moeten leren accepteren. Jaa haar is van een persoon 
geweest, dat moet juist de reden zijn dat je het wel als 
materiaal zou willen gebruiken. 

CONCLUSIE De conclusie is dat de goede aanleiding nu 
is gevonden. Het doel is om het verhaal van de mensen 
waarvan het haar is geweest naar boven te brengen. Om 
zo gevoel te krijgen met het haar van die personen. En 
het zo niet meer vies te vinden. Het moet dus niet gaan 
over het product van haar, maar het verhaal wat haar 
met zich meebrengt. Het product is een voorbeeld wat er 
allemaal met haar mogelijk is. Ik zal verder testen hoe de 
hoed eruit zou moeten komen te zien

AANDACHT TREKKEN 

VERHAAL VERTELLEN

OVERTUIGEN

CONNECTEN

Wat is de activiteit, 
is dit via een methode gegaan
welke data is hieruit gekomen 
hoe heb ik deze data geanaly-
seerd
welke ontwerpkeuze heb ik 
hieruit gemaakt

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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Je zit op de bank. Je kijkt uit het raam. Allemaal mensen, lachend op straat. Families met kinderen. En jij zit thuis, aan mijn derde lijn coke. Wat ben je nu met 
mijn leven aan het doen. Verslaafd. Voor de 100ste keer op een dag pak je je telefoon. Dit is de enige plek waar je even kan ontsnappen aan de realiteit. Je 
scrolt op Instagram. Door je zoekgedrag op google komt deze advertentie in je Feed. “Verslaafd: Verkoop je haar, en connect met andere verslaafden. Jouw 
haar heeft een verhaal, doe er iets mee.” Verkoop je haar en Connect? Mijn haar? Kan ik geld verdienen met mijn haar. Je moet toch nog naar de kapper en 
denkt na over wat dit kan zijn. Je klikt op de link en je wordt geleid naar de website. Daar lees je de volgende tekst. 

Je haar, vol met verhalen. Jouw verhalen. Verhalen die je niet wil vertellen maar eigenlijk wel kwijt zou moeten. Dit is je kans. Verdien geld door je haar te 
verkopen. Hoe langer en betere kwaliteit je haar is hoe meer geld je krijgt. De mens wordt producent. Je maakt een profiel aan waarin jij je verhaal kwijt kunt.  
Dit verhaal blijft binnen veilige muren, en kan anoniem worden geplaatst. Pak je kans om je verhaal te delen, en een connectie te maken met anderen. Dit 
kunnen mensen zijn die je willen steunen in je verhaal of mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Blijf niet alleen, wij geven je de kans op connectie. En je krijgt 
er ook nog geld voor!

Je raakt geinterresseerd. Je besluit om naar te kapper te gaan en te vragen of je je haar mag meenemen. De kapper kijkt je raar aan en je zegt dat je er wat 
moois mee gaat doen. Je maakt een profiel aan en vult een vragenlijst in. Hieruit wordt jouw haar in bepaalde categorie verdeeld. Ook krijg je de plek om een 
kort verhaaltje te schrijven. Over jezelf, vertel je verhaal en zet hierin wat je hebt meegemaakt. Zodat andere mensen kunnen zien waarom ze met jou zouden 
willen connecten. Je maakt je profiel aan en krijgt een antwoordnummer en instructies hoe en waar je jouw haar naartoe kan sturen. Het haar moet schoon 
zijn en minimaal 3 cm en maximaal 30. Als het minder is dan 3 cm zal hier geen geld voor worden gegeven. Het wordt van vanuit ons bedrijf voor andere 
doeleinden gebruikt. Als het langer is dan 30 cm zullen we hier ook geen geld voor geven. Dit wordt dan gedoneerd aan een stichting die van het lange haar 
pruiken maakt. Zo worden alle stukken haar op goede manieren gebruikt en wordt er niks weggegooid. 

KOOP EEN HOED 
Website bezoekers komen op de website en kijken rond. Draag het verhaal van verslaafden. Draag het verhaal van maagden. Je klikt verder. Je ziet dat het 
om een luxe hoed gaat, waarbij je een categorie kunt kiezen van welke categorie haar je de hoed gemaakt wil hebben. Hierin staan verschillende categorieën. 
Dit zijn de categorieën met een erkenning of onbesproken onderwerp. Je kiest er een, verslaafden. Je komt in het volgende venster, je ziet allemaal verhalen 
met titels. Je begint te lezen. Je bent geraakt, al deze verhalen. Je voelt je niet meer alleen. Je koopt de hoed omdat je deze mensen wil steunen of misschien in 
hetzelfde schuitje zit en steun nodig hebt van lotgenoten. Je hart gloeit en je koopt de hoed. Gemaakt van haar van verslaafden. 

Wij maken de hoed compleet met de hand en met veel manuren maken wij het uniek en persoonlijk. Deze zal zijn van verschillende mensen in verschillende 
kleuren en structuren. Daardoor zal de hoed altijd anders zijn. Dit maakt de hoed zo mooi. Jij ontvangt een hoed met meerdere verhalen. Allemaal mensen die 
iets heftigs hebben meegemaakt. Als je de hoed ontvangt zit er een label aan. Je kijkt ernaar en ziet staan 100% verslaafden. Je krijgt een trilling over je hele 
lichaam. Dit is echt van het haar van verslaafde mensen gemaakt. Je ziet op de doos een QR-code. Je leest “connect hier met de mensen van jouw hoed”. Je 
krijgt de kans al deze verhalen, die je zo raakte, echt te horen en steun of (h)erkenning te vinden bij elkaar. Door de QR-code te scannen krijg de profielen van 
deze mensen te zien. Je bekijkt profielen met daarbij nog een keer alle verhalen. Deze mensen kun je een connectie verzoek sturen. Dit is helemaal aan jou zelf. 
Wil je dit wel dan kun je een berichtje typen bij het verzoek waarom jij zou willen connecten met deze persoon. Je verteld dat je een connectie wil maken omdat 
je hetzelfde hebt meegemaakt en niet weet hoe je hiermee om moet gaan. “Misschien kunnen jullie elkaar wel helpen”. De andere persoon krijgt hier een 
melding van, en kan hierbij kiezen of hij dit zelf wil of niet. Jij maakt de keuzes. 

Laat het mensenhaar de verbindende factor zijn. En laat de hoed zien hoe mooi haar als materiaal kan zijn, door het verhaal erachter maar ook door het luxe 
werken van de hoed.

MONOLOOGTHE STRENGTH OF HAIR 

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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LUXE HOED
DRAAG, EX VERSLAAFDE
DRAAG MAAGDEN
DRAAG GEADOPTEERDEN

Draag een luxe hoed van haar. Een hoed met een 
verhaal. Je koopt en hoed omdat je een bepaalde groep 
mensen wil steunen. Sta op en laat zien dat je er bent 
voor deze groep. Connect met deze mensen en help en 
steun elkaar. Je bent niet alleen.

Het uiterlijk van de hoed is gekozen vanuit mijn 
onderzoek naar wat er bestaat qua luxe hoeden. 
Hiervoor heb ik een inspiration board gebruikt, deze zal 
ik verder in dit document toelichten.

DEEL JE VERHAAL 
DEEL JE HAAR
DEEL JE GEDACHTEN

Verkoop of doneer je haar op een eerlijke manier. Krijg 
geld voor het materiaal wat je inlevert. De mens wordt 
producent. Laat jouw mooie haar een luxeproduct 
worden en connect met mensen. Help en steun elkaar, je 
bent niet alleen. Praten helpt.

FEEL
STRAK 
VEEL MANUREN 
TE ZIEN
VERZORGT/NETJES

LOOK 
LUXE 
WARMTE
VAKMANSCHAP
HANDWERK
PRECISIE
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HOE PRESENTEER IK MIJN PROJECT

Als ik kijk naar mijn project moet het verhaal als 
eerste duidelijk zijn. Dit wil ik doen door een filmpje 
te maken. Waarin je de verhalen van de mensen 
voelt, met daarbij het maakproces van de hoed. 
Het maakproces van de hoed heb ik geanalyseerd 
van bekende luxe merken. Hoe doen hun dat. Deze 
analyse is te zien in bijlage. Hierin heb ik een goed 
beeld kunnen krijgen over de sfeer van de beelden. 
Dit wil ik hetzelfde laten voelen als hoe luxe merken 
dat doen. 

FILMPJE
Door verfijnde muziek, mooie close-up shots van hoe 
mensen aan het werk zijn. De kwaliteit en waarde spat er 
vanaf. Dit is wat mijn project ook nodig heeft. Om zo dat 
laatste zetje te zetten om de hoed echt luxe uit te laten 
stralen. Je ziet in het filmpje nog niet meteen dat het 
mensenhaar is. Dit zal later in het filmpje pas duidelijk 
worden. In dit filmpje wil ik het verhaal van de mensen 
de overhand laten hebben, niet het materiaal. Het 
filmpje is sterk, niet te langdradig en zorgt voor gevoel 
van medeleven bij de verhalen. De poëzie moet voelbaar 
zijn. Dit is een belangrijk onderdeel. Om te kijken wat 
ik qua verhaal wil vertellen heb ik een kort storyboard 
gemaakt (bijlage 15). Ik wil werken met korte sterke 
teksten en mooie beelden van echte mensen. Samen met 
beelden over het maakproces, van de hoed kan ik een 
compleet beeld maken van mijn project. Dit maakproces 
heb ik geanalyseerd in filmpjes waar dure tassen worden 
gemaakt. Deze sfeer en dit gevoel ga ik ook gebruiken. 
Zie bijlage 16 voor deze analyse. 

FOTO’S?
Naast het filmpje zou ik ook nog willen werken met foto’s 
die de hoed en het filmpje versterken. Als het filmpje 
goed en sterk genoeg het verhaal vertelt neem ik de 
keuze de foto’s weg te laten. 

DE HOED
De hoed zal een plekje krijgen in een ruimte waar om de hoed heen gelopen kan 
worden. Zodat de hoed van alle kanten bekeken kan worden. En ook aangeraakt. Zo 
om de mensen te kunnen laten aanschouwen hoe mooi het materiaal kan zijn. 

DE WEBSITE
Dit zal het middelpunt zijn van mijn project. De plek waar de verhalen en het haar 
samenkomt. Hierin moet de poëzie ook goed voelbaar zijn. De verhalen goed 
overkomen. En een rustige en veilige plek zijn. 

CONCLUSIE
Over het algemeen wil ik dat het verhaal van mijn project heel duidelijk is. Het hoeft 
nog niet duidelijk te zijn dat haar als materiaal het doel is. Dit wil ik ergens op de 
website plaatsen. Het is belangrijk eerst een band te krijgen met het haar, het vieze 
imago om te zetten door het verhaal. De mensen geboeid te laten kijken naar het haar 
en dan via het label aan de binnenkant langzaam naar de website leiden. Hier wordt 
verteld waarom dit project is wat het is en waar het voor staat. Hieronder een ruwe 
schets over hoe ik mijn project zou willen presenteren. Hierin zou nog geschoven 
kunnen worden als het gevoel wat ik wil overbrengen niet naar voren komt. Het 
verhaal dat moeten we voelen.

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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WANNEER ZIET HAAR ER LUXE UIT
Vanuit mijn eerdere experimenten met het vilten 
is gekomen dat vilten een bepaalde look geeft. 
Het is ruw, prikkelt en is oncomfortabel om aan 
te raken. Dit is niet de look en feel die mensen 
willen zien, het ziet er “vies” uit. Precies hoe we 
nu naar haar kijken. Dit is juist hetgeen wat moet 
veranderen. Dus is het belangrijk om het haar 
een ander uiterlijk te geven. Een luxe uiterlijk. 
Daarom ben ik verder gaan experimenteren 
met haar. Door te itereren en heel veel uit te 
proberen. 

Ik ben een andere weg in gegaan met deze 
experimenten. Waar de gevilten werken een 
ruwe en natuurlijke look hadden, wilde ik nu een 
heel net en verzorgde look creëren. Hierin heb 
ik gebruik gemaakt van andere gereedschappen. 
Door te werken met haargel heb ik verschillende 
experimenten kunnen maken. Door er veel tijd 
in te stoppen heb ik hele detailleerde werken 
kunnen maken. Het gevoel wat het haar gaf was 
direct anders. Dit is precies wat ik zocht. Ik heb 
verschillende maten van netheid proberen te 
creëren. De ene heeft overal kleine haartjes uitsteken 
en de ander is totaal glad door de gel. Hier moest ik 
wat mee. Zie alle experimenten in bijlage 17. Met 
hierbij de werkwijze, en of dit heeft gewerkt of niet.

CONCLUSIE De experimenten hebben voor mij 
persoonlijk mijn doel behaald. Ze zijn net en verzorgt, 
het tegenovergestelde van de gevilten werken. Omdat 
ik verschillende stadia aan netheid had gemaakt heb ik 
ervoor gekozen deze gelijk te testen. Wat vinden mensen 
er het meest luxe uitzien? De test zal ook de gevilten 
stukken erbij testen. Om zeker te weten welke stukken 
het meest luxe uitstralen. 

EXPERIMENTEREN/
ITEREREN
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  Hoe verwerk je het mensenhaar om er iets nieuws mee te maken?
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WANNEER ZIET HAAR ER LUXE UIT > TEST
Vanuit mijn vele experimenten heb ik besloten om een test te doen. Om te kijken wat 
mensen vinden. Om zo te kijken wat de  meest luxe uitstraling heeft, Hiervoor heb ik 
gekozen voor een enquete. Om de juiste informatie uit mijn test te krijgen heb ik 3 
categorien gemaakt.

HEEL STRAK BEWERKT > 
 GEEN LOSSE HAREN

MINDER STRAK BEWERKT > 
 STRAK MAAR MET LOS STEKENDE HAREN

NIET STRAK BEWERKT > 
 OVERAL LOS STEKENDE HAREN

Om zo te kunnen kijken of mensen steeds gezelfde categorie kiezen aan de hand van 
de manier van verwerken van haar. Ik heb de vragen gemaakt met kleur, structuur 
en vorm. Eerst heb per vraag 3 afbeeldingen toegevoegd. Allemaal 1 uit de bedachtte 
categorieën. Hierin moeten ze kiezen welke voor hen het meest luxe uitstraald, in vorm, 
kleur en structuur. Daaronder vraag ik om een korte uitleg over deze keuze. Daarna heb 
ik ze een top 5 laten maken van alle afbeeldingen die ze in de test hebben gezien. Om 
zo te kunnen kijken welke ze buiten de categorieen en als ze uit alles kunnen kiezen als 
top 5 zouden kiezen. Welke vinden ze het meest luxe, maar nog belangrijker. Waarom 
vinden ze dit?

CONCLUSIE 
De test is goed verlopen en heeft mij de inzichten gegeven die ik graag wilde 
hebben uit deze test. Een grote meerderheid kiest samples in de categorie.

HEEL STRAK BEWERKT > GEEN LOSSE HAREN
De samples waar zo min mogelijk warrige haren te zien zijn, wint. Dit doordat 
het met gel strak is verwerkt of omdat het netjes is geworden door te knippen. 
Qua kleur nemen warme en lichte kleuren de overhand. Ook zie je dat eigenlijk 
alles wint waarvan je ziet dat er tijd en moeite in is gestoken. Dit is ook meerdere 
keren als uitleg gegeven bij een antwoord. Dit slaat ook weer op het nette strakke 
uiterlijk van de haren. In bijlage 18 zie je de hele enquête, de antwoorden, en de 
analyse van deze antwoorden.

ENQUÊTE

7 X IN DE TOP 10
3 X NUMMER 1

5 X IN DE TOP 10
2 X NUMMER 1

4 X IN DE TOP 10

STRAK/NETJES

GEEN LOS VLIEGENDE 
HAARTJES

VEEL TIJD EN MOEITE 
IN WERK

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
  Hoe verwerk je het mensenhaar om er iets nieuws mee te maken?
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HOE ZIET EEN LUXE HOED ERUIT
INSPIRATION BOARD

Er zijn heel veel verschillende hoeden. Je 
ziet luxe hoeden in de media maar ook 
in de fashionwereld. In de bijlage is een 
inspiration board te zien over de luxe 
hoeden. Hiermee heb ik alle soorten op een 
rijtje kunnen zien en kunnen kijken wat er 
opvalt. 

De hoeden zijn per gelegenheid anders qua 
look and feel. De hoed zal in de fashionwereld 
het middelpunt zijn terwijl in de media de 
hoed de persoon accentueert. Het is een 
toevoeging aan de outfit en aan de persoon. 
Als inspiratie heb ik veel kunnen halen aan 
de hoeden van Koningin Maxime. Zij is de 
persoon die bekend staan om haar mooie 
persoonlijkheid die iedere keer weer wordt 
benadrukt door een prachtige hoed. Ook Lady 
Gaga is een grote bekendheid in de wereld 
van hoofddeksels. Hierin zie je dat ze wel een 
stuk exentrieker en minder classy en netjes is. 
Ze wil dan ook vaak statements maken met 
de hoeden. Dit is niet waar ik voor wil gaan in 
dit project. Voor het inspiration board over de 
hoeden ga naar bijlage 18.

Als er versiering op de hoed zit, zit dit vaak op 
1 stuk van de luxueuze hoed. Vaak zit dit aan 
de zijkant. Ook zit de hoed vaak scheef. Aan de 
achterkant of zijkant van het hoofd. Zodat de 
persoon die de hoed draagt nog goed te zien is.

CONCLUSIE
Ik heb gekozen voor de stijl van de hoeden 
uit de mediawereld te gebruiken. Omdat de 
persoon die de hoed draagt, connect met de 
andere persoon waarvan de hoed is gemaakt. 
Het gaat om de verbintenis van de personen 
en niet om de hoed zelf. De hoed moet subtiel, 
netjes en classy zijn. De hoed moet mooi zijn 
en laten zien hoe mooi mensenhaar kan zijn als 
materiaal. 

Niet te heftig, wel subtiel en netjes. Niet 
excentriek maar classy

DEELVRAAG  Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar accepteren als nieuw materiaal?
  Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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GROOTSTE ONTWERPCRITERIA

DOELGROEP

Het gaat om het verhaal achter het haar. 
Daarin zal het haar gezien worden als luxe product. Dit omdat 
het uniek is, als mensen zien dat het met veel kwaliteit en 
precisie is verwerkt en het heel mooi is. Zullen de mensen het 
eerder accepteren als nieuw materiaal. 

Ruimdenkende mensen. 

Ik wil de mensen aanspreken die openstaan voor allerlei 
nieuwe, zienswijzen, ideeën, meningen, stromingen, 
handelingen enz. Mensen die een ruime blik hebben op 
het leven en altijd in zijn om mensen te helpen. 
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HOE NU VERDER
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PLANNING

Zoals beschreven op bladzijde 40. “Hoe presenteer ik 
mijn project”. Ga ik werken aan een aantal elementen 
voor mijn eindontwerp. De komende 4 weken staan voor 
mij in het teken van;

Website

De luxe hoed

Filmpje met 
eventueel foto’s

Waarin het verhaal, de poezie en de schoonheid van de 
hoed naar voren moet komen.
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“Hoe kan ik het taboe 
doorbreken op het 
hergebruik van lichamelijk 
afval, menselijk hoofdhaar? 
Zodat de maatschappij het 
zal accepteren als nieuw 
bruikbaar materiaal.”

BEANTWOORDDE
ONDERZOEKSVRAAG

We kunnen het taboe doorbreken door de 
walging bij mensenhaar weg te halen. Die 
walging kunnen we weghalen door de kijk te 
veranderen op haar. In plaats van het vies te 
vinden dat het haar van andere mensen is 
moeten we snappen dat dit juist het mooie 
is aan haar. De verhalen die het met zich 
meebrengt. 

Door het verhaal van het haar en dus van een 
persoon een podium te geven krijgt het haar 
een nieuwe blik. Je ziet niet meer het haar maar 
het verhaal erachter. Uit mijn onderzoek is dan 
ook gebleken dat het verhaal achter het haar 
het belangrijkste element is. 

Vanuit mijn experimenten en tests is gebleken 
dat het taboe doorbroken zal worden door haar 
als luxe product neer te zetten. Het is uniek, 
schaars en heeft een verhaal. Door er met veel 
tijd en kwaliteit aan te werken past het haar in 
het luxe plaatje.

Door de experimenten met het haar, de 
enquete en de tests heb ik kunnen onderzoeken 
wat de beste manier van het verwerken van 
haar is. Dit zijn de manieren waar de haren 
strak, netjes en zonder losse haren te zien zijn. 
Dan past het in het luxe plaatje. 

Door het luxe te maken, plus een goed verhaal. 
Gaan ze mensen de hoed WILLEN dragen. En 
dat is het belangrijkste 
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BEANTWOORDDE DEELVRAGEN
Welk product werkt het beste om het taboe 
echt te doorbreken. En mensen het gaan 
zien als nieuw materiaal? 

Uit onderzoek en eerdere prototypes is gebleken dat het product een luze product zal zijn. 
Een luxe hoed. De hoed van haar zal niet een ander product vervangen, zoals ik getest heb bij 
de string. Dit pakte negatief uit. Daaruit weet ik nu dat het product een toevoeging moet zijn 
aan een outfit en een persoon. En zal accentueren wie hem draagt. Deze persoon mag gezien 
worden, want hij/zij steunt een groep mensen. 

Vanuit mijn eerste prototype, intervieuws en gesprekken met mensen ben ik erachter gekomen 
dat mensen nogal kunnen schrikken haar. Wat totaal logisch is. Wat ik merkte is dat het in 
twee groepen gesplitst is. De mensen die enthousiast worden van een keer iets nieuws en de 
mensen die het afkeuren en er niks over willen hieren. Als het met een goed verhaal is verteld 
merk ik dat het beter wordt opgepakt. Uit mijn onderzoek is ook gebleken dat de focus niet 
moet liggen op het haar maar meer op het verhaal erachter. Dan zullen de mensen geboeid en 
nieuwsgierig reageren. 

Het verwerken van haar kan op vele manieren. Uit mijn experimenten met haar heb ik geleerd 
dat het gevoel wat het haar geeft erg sterk kan zijn. Het haar kan ruw en natuurlijk worden 
gebruikt. Voor mijn project heb ik gekozen dit niet te doen. Dit zagen mensen toch nog snel als 
vies. Uit mijn verdere proces en enquete waarin ik heb gevraagd welke samples ze het meest 
luxe vonden heb ik een duidelijke keuze naar voren kunnen halen. Strak, netjes, zonder veel 
losse haren die uitsteken. Maar vooral de producten waarvan je kon zien dat er heel veel tijd 
en moeite in zat. Dit is een duidelijk gegeven en heb ik door kunnen voeren in mijn product. De 
luxe hoed. 

Mensen zullen het materiaal gaan accepteren omdat ik niet de nadruk leg op het haar zelf 
maar op het verhaal dat het haar met zich meebrengt. Om zo het vieze karakter van haar 
weg te kunnen halen. Ze krijgen een band met de mensen achter het haar en zal het haar de 
verbindende factor zijn. Zo zullen ze anders leren kijken naar haar als materiaal. 

Mensen zullen het materiaal kiezen omdat het behoort tot de luxe producten. Het is uniek 
en schaars en heeft een verhaal. In mijn onderzoek heb ik getest hoe mensen reageren op 
haar. Door het gevilt te laten zien, en dus natuurlijk en ruw. Vinden de mensen het alleen 
maar viezer om naar te kijken. Door het haar anders te verwerken, door de enquete bevestige 
sampjes heb ik een nieuwe luxe look aan het haar kunnen geven. De doelgroep zal het haar 
kiezen omdat het een verhaal met zich meedraagt maar ook omdat het een mooi product is 
geworden. Met de mooist uitgekozen samples is er een prachtige luxe hoed ontworpen die 
gekozen gaat worden boven andere materialen, door het verhaal en de schoonheid van het 
materiaal. 

Hoe reageren mensen op het gebruik van 
mensenhaar?

Hoe verwerk je het mensenhaar om er iets 
nieuws mee te maken?

Hoe ga ik zorgen dat mensen het haar 
accepteren als nieuw materiaal?

Hoe zorg ik ervoor dat mensen haar kiezen? 
Boven de materialen die we nu gebruiken? 
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CONCLUSIE
De conclusie van mijn project is dat er heel veel mogelijk is op het gebied van haar. Er zijn honderden 
manieren waarop je haar zou kunnen verwerken tot een product. Hierin zal veel meer onderzoek in nodig 
zijn. Het is alleen de vraagnwanneer de doelgroep en mensheid hier klaar voor gaat zijn. Als wij niks doen 
zal niemand hier ooit klaar voor zijn. Daarom is het inzicht belangrijk dat het verhaal achter het haar sterk 
naar voren moet komen. Om zo het beeld dat haar vies is voorbij te kunnen komen. Eerst moet de kijk 
veranderen, daarna kan er pas iets veranderen in de wereld. Ik ben blij en trots dat ik een eerste stap heb 
kunnen zetten in het accepteren van een nieuw materiaal. 
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ONE SHEEP 
SWEATER 
Project door:
Christien Meindertsma

Statement 1 trui is het wol 
van 1 schaap. De ene trui 
is hierdoor groter dan de 
ander. Het is van echte 
dieren en dat wordt zo 
mooi aan het licht gebracht.

LUCY MCRAE
Met Lucy Mcrea kan ik een 
pagina vullen met werk dat ik 
interresant vind. 

Het is fasinerend hoe ze 
dingen maakt maar wat mij 
vooral trekt is het gevoel wat 
ze achterlaat. Het akelige 
gevoel wat je krijgt bij haar 
werk. Het stipt altijd iets 
belangrijks aan op een hele 
speciale manier.

BIJLAGE 1

DE WERKEN MET EEN ABSURDISTISCH RANDJE
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CAPSEL 
Project door Meike Fleskens 

Meike heeft het haar gespint op een 
spinnenwiel. Zo heeft ze er een dun touw van 
kunnen maken en hier mee kunnen brijen. 
Ze heeft ervoor gekozen om hier mutsen 
mee te maken. Omdat mensen het konden 
zien in ongeveer dezelfde vorm als waar het 
haar vandaan kwam. Konden ze het redelijk 
accepteren. 

Doel: Terug te gaan naar vroeger. Waar we 
geen kleren nodig hadden omdat we warmte 
kregen van ons eigen “vachtje”. Ze wilde iets 
moois maken wat mensen echt wilde hebben. 
Dit gebeurde niet.

HAIR MATTERS 
Project door Alix Bizet

Voor haar project onderzocht en verzamelde 
ze kroeshaar bij kappers om er vervolgens 
jasjes en hoeden van te maken. Dit maakte ze 
van gevilt haar. Modetrends worden vaak niet 
serieus genomen maar 2 jaar later toch voor 
iedereen gedragen. Dit wil ze ook uitproberen.

Doel: Laten zien dat het een duurzame 
oplossing is, een diervriendelijk alternatief voor 
bont en een omarming van onze culturele en 
etnische verschillen. Eerste stap zetten in het 
omarmen van die diversiteit. Zodat we andere, 
etnische haar soorten en andere uiterlijke 
kenmerken ook durven accepteren.

THE NEW AGE OF 
TRICHOLOGY
Project door Sanne Visser

Haar project focust zich op voordelen van het 
haar zelf. Het is sterk, licht van gewicht, flexibel en 
isolerend. Perfect voor touw en wol. Vanuit hier 
maakt ze verschillende gebruiksvoorwerpen. Zoals 
tassen en touwen voor een schommel. Ze heeft 
stukken stof gebruikt zodat de mensen het haar niet 
hoeven aan te raken. Dit vinden mensen toch nog 
wel een ding.

Doel: Haar als grondstof omdat het sterk licht 
enz. is. Hierdoor wordt het afval verminderd. 
Milieuproblemen verminderd en worden er minder 
grondstoffen uit de aarde gehaald.

BIJLAGE 2
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PERSONAS

Enthousiast en 
geintteresseerd. 

Judgend en afkeurend 

ENTHOUSIAST EN GEÏNTERESSEERD 

Petra is iemand die iedereen accepteerd 
zoals hij/zij is. Heeft geen mening over 
andere mensen en laat iedereen in zijn/
haar waarde. Vind het belangrijk om iets te 
doen in de wereld, een bijdrage te leveren of 
mensen te helpen. Ze is altijd vrolijk en kan 
genieten van de kleine dingen.

VEROORDELEND EN AFKEUREND 

Patricia is iemand die een mening heeft over 
andere mensen en ook niet voor zich zal 
houden, ook al zou het mensen pijn kunnen 
doen. Ze vind mensen die net anders zijn 
dan “normaal” maar gek en niet nodig. En zal 
dit ook niet accepteren in haar leven. Ze zal 
alleen geld uitgeven aan spullen voor zichzelf 
en zorgen dat ze niks te kort komt. 

Maud  Patricia

BIJLAGE 3
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VERGELIJKING MENS EN DIER 
POSTHUMANISME

SCHOONHEID VAN HAAR GEBRUIKEN

INTRODUCEREN NIEUW MATERIAAL 
GRONDSTOFFEN RAKEN OP

VERGELIJKING QUA MATERIAAL 
POSTHUMANISME

MAND/BLOEMPOT

SPONS VAN HAAR DIE 
GEUR VRIJLAAT

SOKKEN DIE MEEKLEUREN MET EMOTIES

SYSTEEM OM HET TE VERZAMELEN

VERGELIJKING QUA MATERIAAL 
CONFRONTATIE MENSELIJK HAAR
JAS MET FEITEN OVER HAAR

BIJLAGE 4
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Triggerd

Triggerd niet genoeg

BIJLAGE 5
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Vilten is een techniek om textiel te 
maken. Hiervoor gebruik je water, 
zeep en je handen. Je brengt losse 
plukken vezel dakpansgewijs aan op 
een stuk bubbeltjesplastic. Hier voeg 
je een mengsel van zeep en water 
aan toe en gebruik je de wrijving van 
je handen om er een geheel van te 
maken. 

Het wordt eigenlijk in elkaar geklit. 
Deze techniek werkte ook erg goed 
met haar. Door losse plukken haar 
neer te leggen en deze te laten 
“klitten” wordt het een geheel. 
Hierin heb ik veel geëxperimenteerd, 
Vele stukken waren niet goed 
gelukt. Door veel uit te proberen en 
nieuwe technieken te proberen is 
het gelukt. Een plat stuk haar. Net als 
een stuk stof, klaar om te gebruiken 
en een product te gaan worden. 

VILTEN PLAKKATEN

BIJLAGE 6
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Bovenin bosjes haar
> ongelijke laag

Onderin losse gevallen haren.
> gelijke laag

Ander matje met gaatjes
> Online gebruiken ze bubbeltjes 
plastic. Dit matje heeft ook 
gaatjes. Deze proberen.

Sterk, dik, wel ongelijk

Valt uit elkaar, dun, wel 
gelijk

Haar vast ik gaatjes 
matje, kreeg het er niet 
heel vanaf.

DO’S AND DON’TS GELEERD IN HET PROCES
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Dikke stukjes haar
> ongelijke laag

Geen stoffen matje
> Alleen een plastic matje

Handdoek gebruikt 
> Zodat het vocht sneller uit het 
haar kon

Sterk, dik.

Zo komt het haar niet in 
het stoffen matje vast te 
zitten.

Proces ging sneller. 
Omdat het vocht van de 
zeep snel weg kon.

DO’S AND DON’TS GELEERD IN HET PROCES
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Vanuit de technieken van het 
vilten van de plakkaten haar ben 
ik verder gegaan. Wat kan ik nog 
meer doen met haar? Ik ben gaan 
tinkeren en gaan spelen met het 
idee “dreadlocks. “Een streng haar, 
die stevig is en vaak wordt gezien 
bij iemand als kapsel. Dit wordt 
gemaakt van lange haren die 
vastzitten aan iemands hoofd. Door 
deze te klitten en te touperen wordt 
het een bundel vervilt haar. 

Hierin heb ik verschillende vormen 
uitgeprobeerd. Vooral “bolletjes” 
en “strengen” haar. Ik merkte snel 
dat deze erg sterk werden. Sterker 
dan het plakkaat haar. Dit komt van 
ook voor het grootste deel omdat 
het dikker is. Omdat er meer haar 
is dat aan elkaar kan binden. Ik heb 
de haren in mijn handen gedraaid. 
Ik merkte dat het geen rondje werd 
maar meer een platte cirkel. Daarna 
ben ik rolletjes gaan maken met dit 
haar. Snel merkte ik dat dit erg goed 
werkte, maar stevig was het nog niet 
echt. Door veel uitproberen heb ik 
langzaam de perfecte manier kunnen 
vinden van de strengen haar maken. 

VILTEN STRENGEN
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Haar klitten in bubbeltjesplastic 
en handdoek.
> Handdoek om vocht op te nemen. 

Haaknaald 
 > Losse dreadlocks aan elkaar of 
stevig maken met haaknaald.

Zeep uitspoelen naderhand
> Uitproberen of dit verschil maakt. 

Kon niet rollen, omdat 
het samen te dik was.

Werkte niet omdat je 
dan met losse haren 
werkt. Niet stevig. 

Maakt de dreadlock 
terug fragiel. 

DO’S AND DON’TS GELEERD IN HET PROCES
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UITGESPOELD MET 
WATER NA VILTEN 
MET ZEEP 

> STEVIGER VOOR 
UITSPOELEN

ZAKPANSGEWIJS 
HAAR 
NEERGELEGD, 
GEVILT MET ZEEP
NIET UITGESPOELD 
MET WATER

> STEVIG

ZAKPANSGEWIJS 
HAAR 
NEERGELEGD, 
GEVILT MET ZEEP
NIET UITGESPOELD 
MET WATER

> STEVIG

BOLLETJES EN 
STRENGEN MET 
BLOTE HANDEN EN 
ZEEP GEROLD IN 
DE HANDEN. 

> STEVIG

EERST HAAR KLITTEN 
IN BOLLETJES, 
DAARNA VILTEN 
MET ZEEP. NIET 
UITGESPOELD MET 
WATER

> EVEN STEVIG ALS 
NORMAAL VILTEN
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OUDERE 
CONCEPTEN

SCHETSEN

BIJLAGE 8
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SHOOTPLEK

APARTE STRING 
VOOR FOTOGRAFIE
EXTRA STEVIG EN 
PAST IN ELKE MAAT

BIJLAGE 9
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NAAM

NAAM

21% Julia  
20%  Liek e
19%  Lun a
13%  Daantje
11%  Ro wa n
7%  Se m
5% M irthe
4% Ke lly

Disp os e 
or  

co mp os e 

NAAM

BIJLAGE 10



70FOTO’S DOOR 
FREDERIQUE VAN ASPEREN
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Vragen aan mensen die ik heb uitgenodigd voor een expositie bij mij thuis. De
expo van mijn eerste concept/prototype. De string van haar.

De vragen:

1. Wat was je eerste reactie op het zien van de harige string? Wat voelde je of wat dacht
je?

2. Wat is jouw relatie met haar? Wat voor gevoel krijg jij bij losse haren?

3. Ga je door het zien van de string anders kijken naar haar denk je?

4. Denk je dat dit de manier is om haar als nieuw materiaal te zien?

5. Zijn er voor de rest nog dingen die je kwijt wil hierover?

Ik heb de string neergelegd op een tafel. Gedurende een dag zijn er meerdere mensen langs
gekomen om blootgesteld te worden aan de string. Ik heb ze naar de string en foto’s laten
kijken zonder dat ik hiervoor uitleg heb gegeven. Daarna in een andere kamer heb ik hen
geinterviewd.

Suzanne

Wat was de eerste reactie op het zien van de harige string? Wat voelde je of wat dacht je?
Ik wist het natuurlijk al eerder dat je met haar zou gaan werken doordat ik er met jou over heb
gesproken. Maar dat maakte het misschien wel erger. Het effect was dat ik verwachtte het vies te
vinden en ik herkende het meteen (anders had dat denk ik even geduurd). Door die combi was het
ook echt vies. Vies als in kriebels, Ik wilde het aanraken, heb dat ook gedaan en gelijk mijn hand weer
teruggetrokken. De textuur was ruw en onaangenaam, maar omdat het van mensen was was het wel
interessant.

Wat is jouw relatie met haar? Wat voor gevoel krijg jij bij losse haren?
Ik heb geen moeite met losse haren, zeker met mijn haar ben ik het gewend (0 moeite). Als ik weet
van wie het is, is het wel oke, van mijn vriend of moeder bijvoorbeeld (1 moeite). Dan gaat het over
hoofdhaar. Als ik niet weet van wie het is vind ik het onaangenaam (2 moeite). Als het haar is waar
het niet hoort te zijn dan vind ik het niet chill, bijvoorbeeld thuis in het eten van iemand die je dus kent
(3 moeite). Is het haar waarvan ik niet weet van wie het is en dat in eten, echt niet chill (4 moeite). En
het ergste is schaamhaar, of waarvan ik vermoed dat het schaamhaar is. Van familie of vrienden of
van vreemden is allemaal goor (5 moeite), dat komt dan niet door het haar maar ik hoef echt niet aan
mijn families schaamhaar, dus hun naakt, te denken. Bij mijn vriend heb ik dat niet, maar die zie ik
natuurlijk ook naakt.

Ga je door het zien van de string anders kijken naar haar denk je?
Ik weet niet of ik anders naar haar zal gaan kijken omdat het best vergezocht is. Het haar is ook zo
herkenbaar als mensen-hoofdhaar. Maar het zet me wel open voor de mogelijkheid, of gedachte, dat
er ooit producten komen van gerecycled mensenhaar. Ik denk dat ik sokken van mensenhaar wel zou
dragen, mits ze zacht zijn en 10.000x gereinigd. Als het mensenhaar niet meer herkenbaar is en
misschien een leuk kleurtje heeft.
Ik zou bijvoorbeeld kiezen voor sokken omdat ik sowieso van gekke sokken houd. Verder zijn mijn
voeten het lichaamsdeel waarvan ik het het minst erg vind als ze vies worden. In dit geval dus in
aanraking met mensenhaar van vreemden. Het idee voelt bij sokken niet zo erg, maar geen
ondergoed en ik denk dat ik aan het idee voor een t-shirt ook zou moeten wennen. Hoe minder het
lijkt op mensenhaar, hoe beter.

Denk je dat dit de manier is om haar als nieuw materiaal te zien?
Hmmm.. moeilijk. Ja het stelt je bloot aan de gedachte voor haar als materiaal, maar het is nog te
irreëel om het serieus te nemen. Zoals ik net ook zei, als het echt verkocht moet gaan worden als
‘normaal’ dan moet het voldoen aan ‘normale eisen’: lekker aanvoelen, leuke kleur, leuk design, dat
soort dingen.

Zijn er voor de rest nog dingen die je kwijt wil hierover?
Ik vergelijk dit een beetje met dieren eten. Als je het dier ziet, ga je dat echt niet slachten. Maar als
het al helemaal verwerkt is, is het makkelijker om het product te accepteren. Ik denk ook dat dat
bijdraagt aan de acceptatie. Dat het niet meer herkenbaar is als mensenhaar.

BIJLAGE 13
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Bente

Wat was de eerste reactie op het zien van de harige string? Wat voelde je of wat dacht je?
Persoonlijk vind ik het ‘goor’ om te bedenken dat je afval, zoals haar, van onbekenden gebruikt om
daar iets van te maken. Ik zelf ga al over mijn nek als ik het doucheputje vol zit met mijn eigen haar!
Maar juist door dit te laten zien ga je er wel over nadenken.

Wat is jouw relatie met haar? Wat voor gevoel krijg jij bij losse haren?
Ik zelf vind het geen probleem om losse haren te zien of op te ruimen. Behalve als ze dus nat in een
doucheputje zitten. Daarentegen vind mijn moeder het verschrikkelijk om losse haren in het huis te
vinden. Omdat ze dit erg vies vind en smetvrees heeft.

Ga je door het zien van de string anders kijken naar haar denk je?
Zoals ik eerder aangaf ga je wel nadenken over dat haar, en voelt het alsof ik mijzelf moet verplichten
mijn eigen haar niet vies te vinden. Dit kan ik wel anders gaan zien. Maar ik geef toe dat ik
andermans haar nog steeds zie als afval. Wat ik zelf niet nog een keer zou dragen of mee in
aanraking zou willen komen op deze manier. Als kleding.

Denk je dat dit de manier is om haar als nieuw materiaal te zien?
Ik denk van wel. De manier waarop het haar in de string is verwerkt, ziet het eruit als een nieuw soort
stof. Net zoals wol van schapen wordt het gebruikt door de mens. Door te doen alsof het normaal is
dat haar wordt gebruikt als nieuw materiaal en te laten zien hoe het gebruikt kan worden. Zo zullen
mensen het eerder gaan accepteren. Wel zou het comfortabeler moeten zijn dan hoe het nu is
verwerkt.

Zijn er voor de rest nog dingen die je kwijt wil hierover?
Ik ben benieuwd of er dus een manier is waardoor je het minder prikkelend kan maken? Of veel
conditioner de oplossing is of iets anders.

Maurice

Wat was de eerste reactie op het zien van de harige string? Wat voelde je of wat dacht je?
Toen ik het voor me eigen ogen zag liggen werd ik verrast door mijn gevoel om het niet gelijk aan te
raken maar eerst voorzichtig te bekijken. Dit als een natuurlijk instinct wat naar boven kwam.
Ik moest daarna gelijk denken aan Meret Oppenheim met haar surrealistisch object van het harig
theekopje. Het haar laat me denken aan wilde dieren en de natuur, terwijl de string zelf meer
manieren en beschaving suggereert. Het lijkt aantrekkelijk om aan te raken maar niet om te dragen. Ik
denk dat ik de string daarom ook meer als een object of sculptuur zie dan als een gebruiksvoorwerp.

Wat is jouw relatie met haar? Wat voor gevoel krijg jij bij losse haren?
Haar vind ik zwervend in huis. Het heeft geen eigen plekje dus ik ruim het op. Ik vind het storend als
los haar mijn doucheputje laat verstoppen. Ook als het in het eten terecht komt ervaar ik dat als zeer
onprettig.

Ga je door het zien van de string anders kijken naar haar denk je?
Het verzamelen van zoveel verschillende haren en vervolgens ontstaat er iets nieuws biedt een
interessante perspectief op nog meer mogelijkheden. Het zet mij wel aan het denken ja.

Denk je dat dit de manier is om haar als nieuw materiaal te zien?
Ik denk dat er door je string voor mij een verschil is ontstaan tussen los haar en een hele verzameling
haar. Dit roept verschillende gevoelens op, dit maakt het misschien nog te onrealistisch. Misschien
kun je daar nog mee spelen. Hoe wek je de goede gevoelens op?

Zijn er voor de rest nog dingen die je kwijt wil hierover?
Ik denk dat de manier hoe je zorgvuldig om bent gegaan met het materiaal zoals het wassen van het
haar dat je eigenlijk ook het oude leven er af hebt gewassen en daarna het als nieuw materiaal een
leven hebt gegeven. Dat vind ik er heel mooi aan.
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Eliane

Wat was de eerste reactie op het zien van de harige string? Wat voelde je of wat dacht je?
Mijn eerste reactie was dat ik het schokkend vond. Ik vond het heel indrukwekkend maar tegelijkertijd
ook heel vies. Ik dacht meteen, wat voor haar is dit, is dit hoofdhaar? Is het schaamhaar? Het leek
ook wel alsof er alleen bruin haar tussen zat, maar misschien kwam dat doordat de bruine haren meer
naar voren kwamen dan de blonde haren.

Wat is jouw relatie met haar? Wat voor gevoel krijg jij bij losse haren?
Ik heb zelf een grote bos blonde krullen, dus haar is wel een belangrijk ding in mijn dagelijkse routine.
Ik heb mijn haar vaak los, dus ze blijven ook plakken op mijn jas en kleding en ook door het hele huis
liggen veel haren, ondanks ik bijna dagelijks stofzuig. Hier heb ik niet veel moeite mee omdat dit mijn
eigen haren zijn. Haren van een ander maken wel dat ik er nu een vies gevoel van krijg.

Ga je door het zien van de string anders kijken naar haar denk je?
Ik heb haar nooit echt vies gevonden, zeker mijn eigen haar niet. Maar toen ik het zo in de vorm van
een string zag vond ik het in het begin wel vies. Ik leek me ook niet prettig om andermans haren aan
te raken. Terwijl als je iemand anders haar zou kammen zou dat geen probleem zijn, maar als je ze zo
los bij elkaar ziet liggen vond ik het ineens wel heftig. Ik moest ook denken aan de moeder van een
vriendin van mij die kanker had en daardoor ook haaruitval kreeg. Het bracht me weer terug naar die
tijd. Losse haren kunnen best wel veel impact hebben.

Denk je dat dit de manier is om haar als nieuw materiaal te zien?
Ik vind het zeker een mooi gebaar en het maakt je wat meer bewust. Ik zag dat je haar kunt
hergebruiken. Nu dus in een string maar kan ook in een pruik. Dat vind ik mooi. Ik denk dat er nog
heel veel mogelijk gaan zijn, ik weet alleen niet of dit in een string geaccepteerd zal worden.

Zijn er voor de rest nog dingen die je kwijt wil hierover?
Ga vooral zo door, ik ben heel benieuwd wat je komende tijd nog gaat doen hiermee! Houd me op de
hoogte, vind ik leuk!

Frederique

Wat was de eerste reactie op het zien van de harige string? Wat voelde je of wat dacht je?
Mijn eerste reactie was toen ik het zag was dat ik het heel vies vond. Het idee dat je een string zou
dragen van menselijk haar. Ik kreeg er een akelig gevoel bij en wilde het eigenlijk niet aanraken.

Wat is jouw relatie met haar? Wat voor gevoel krijg jij bij losse haren?
Als ik denk aan losse haren denk ik al snel aan het doucheputje. Die vol zit met allerlei kleuren haren.
Ik woon in een studentenhuis dus het is niet alleen van mij of mijn familie. Het doucheputje met haren
vind ik erg vies en er zit ook een nare geur bij.

Ga je door het zien van de string anders kijken naar haar denk je?
Ja ik ben wel gelijk gaan nadenken. Dat het misschien ooit tot dit punt komt. We moeten meer gaan
nadenken over wat we doen. Ik zou het erg vinden als we ooit strings zouden moeten gaan dragen
van haar.

Denk je dat dit de manier is om haar als nieuw materiaal te zien?
Ik denk dat mensen haar alsnog niet snel zullen zien als een nieuw materiaal. Daar is denk ik meer
tijd voor nodig. Mensen moeten eraan wennen. Ik denk wel dat het mensen aan het denken zet, dat is
in ieder geval een eerste stap denk ik.

Zijn er voor de rest nog dingen die je kwijt wil hierover?
Ik vind het een hele mooie manier om je punt te maken. Maar weet niet of mensen een string zullen
accepteren.



75

EXPERIMENTEREN 
PATRONEN

BIJLAGE 14
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EXPERIMENTEREN
MET ANDER MATERIAAL
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STORYBOARD FILMPJE

SCHETSEN FOTOGRAFIE
BIJLAGE 15
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https://www.youtube.com/
watch?v=0FQ_TSF3cRs&ab_
channel=ChristianDior

https://www.youtube.
com/watch?v=M_WUvsFY9-
4&ab_channel=CHANEL

https://www.youtube.com/
watch?v=XST-mBc9IYI&ab_
channel=CHANEL

https://www.youtube.com/
watch?v=8HI4j7Lillk&ab_
channel=LouisVuitton

tekenen tas 
inkleuren tas
eindresultaat schets
Mateiraal ruw 
patroon materiaal
snijden materiaal 
naaien materiaal 
merk erop in goud 
details erop, rits
details 
in elkaar zetten tas, naaien 
details 
schroeven details 
riem erop 
neerzetten mooi 
beelden eindresultaat
merk 

Merk 
omgeving 
de winkel buitenkant 
winkel binnenkant
schetsen klaar
basis materiaal 
patroon op materiaal 
materiaal verwerken 
details op materiaal naaien 
overview voorgaand werk 
spelden jasje
mensen op de catwalk met jasje 
van closeup naar uitzoomen 

nieuw materiaal 
overvieuw details 
closeup details 
verwerken van deze details 
ophangen op paspop jasje 
nieuw stuk op jasje vastmaken 
vrouw op catwalk

Merk 
details 
nog meer details 
knippen van mateiraal 
plaatsen van materiaal 
overview werk 
op de catwalk 

Introduceren persoon atelier
beelden mensen werken atelier
beelden werkende persoon
deze persoon legt uit dat hij bij 
een speciale afdeling werkt voor 
cusumized bestellingen
werken aan tas 
laten zien gereedschap
werken aan tas 
laten meewerken van iemand 
anders
laten zien werkende mensen 
atelier
laten zien afwerken binnenkant, 
met uitleg

voorbereiding, details maken en het handwerk
rustgevend en neutrale muziek, alles gefocused op 
het werk zelf. Laat het werk en het materiaal shinen

Groen is samenvoegen
rood is toevoegen
Zwart niet gekozen of al gebruikt

BIJLAGE 16
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PLUK HAAR 
VASTPAKKEN

MET GEL 
OM STIFT
> MOOI/STRAK

MET GEL 
OM FLES
> OKE

MET GEL 
OP PLAT BORD
> KAPOT DOOR 
KAMMEN, ALLEMAAL 
LOSSE STRENGEN.

GEL OP AANZET 
VAST MET 
SCHUIFSPELD
> MOOI/STEVIG

IN VORM BRENGEN 
MET PINNETJE

PLUK HAAR 
DOORKAMMEM
> STRAK

VLECHTEN MET GEL
> MOO/RUW

LOSSE HAREN 
ERUIT TREKKEN

TOUW VAN 
ELASTIEK ER 
OMHEEN

EINDRESULTAAT

BIJLAGE 17
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3 X VORM
4  X KLEUR 
4 X STRUCTUUR

CLEAN EN WARM VERZORGD VOL MINDER 
KLEURVERSCHIL

STRAK/RECHT, VERZORGD
FRIS,GOUD, ZACHT

LICHT, FRISDONKER
STRAK AFGEWERKT

SCHERP/STRAK
AFGEWERKT/VEEL 
WERK IN

STRAK, CLEAN
VEEL WERK IN

SPREEKT AAN, STRAALT
VERZORGD/ STRAK 

VEEL WERK IN
ELEGANT
VERZORGD
STRAK

1 X VORM
1  X KLEUR 
2 X STRUCTUUR

1 X VORM
2 X KLEUR 
1 X STRUCTUUR

2 X VORM
2 X KLEUR 
1 X STRUCTUUR

3 X VORM
3 X KLEUR 
4 X STRUCTUUR

0 X VORM
0 X KLEUR 
0 X STRUCTUUR

5 X VORM
3 X KLEUR 
4 X STRUCTUUR

1 X VORM
2 X KLEUR 
2 X STRUCTUUR

6 X VORM
1 X KLEUR 
2 X STRUCTUUR

0 X VORM
1 X KLEUR 
1 X STRUCTUUR

0 X VORM
2 X KLEUR 
2 X STRUCTUUR

5 X VORM
3 X KLEUR 
3 X STRUCTUUR

1 X VORM
2 X KLEUR 
1 X STRUCTUUR

0 X VORM
3 X KLEUR 
2 X STRUCTUUR

8 X VORM
4 X KLEUR 
5 X STRUCTUUR

0 X VORM
4 X KLEUR
3 X STRUCTUUR

7 X VORM
5 X KLEUR
5 X STRUCTUUR

7 X VORM
5 X KLEUR
6 X STRUCTUUR

0 X VORM
1 X KLEUR
1 X STRUCTUUR

4 X VORM
2 X KLEUR
3 X STRUCTUUR

0 X VORM
2 X KLEUR
1 X STRUCTUUR

7 X IN DE TOP 10
3 X NUMMER 1

5 X IN DE TOP 10
2 X NUMMER 1

4 X IN DE TOP 10
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Op het gebied van fashion
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Op het gebied van media


