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DierUJk haor, de vacht. wordt verwerkt tot hst luxs-
product bont en k@nt vele toepassingen In d® mode.
Nenselijk haar ia.daarentegen van een bete andsre orde.
Met wordt zeiden verwerkt in een accsssoir®, omdat haar
eigenlijk een beutje griezelig is wanneer het n<yt tanger
op hot hoofd zit. Verwerkt msnsenhaar komen tss dan
ook eerdertegen in de kunatdan in da mode. Karen die
van het hoofd zjjn losgekomen, vinden w® al anel ong of
vJes;denkmaar8anhareninhetwa8taf8lputJ8. Men-
selijk haar behoort tot die catsgorie van Uchaamssigen
stoffon die abject warden zodra ze van het lichaam zijn
afgescheiden. Het gaat msestal om lichaamssappsn 20-
ais$not, pus of urine, maar afgsknipt® haren en nagets
roepen ook die belevlng van abj'ectis op: goor, onama-
kelijk en walgelijk. Dat komt omdat afgeknipte harsn
en nsgels niet langer tot het (evends llohaam behorsn,
maar dode materie zijn geworden. "

Mensetijk hoofdhaar neemt een tussenpositis in. Met is
eigenlijk alleen abject wann^er hgt voorkomt op plek-
ken wsar het niet hoort; in het etsn bijvoorbeetd. Maar
sfgeachoren haar dat verwerkt wordt tot esn pruik Is
n jet langer®ngofvie8,omdatd8schoonheid en ook
de functie von het hoofdhaar behouden la. Ds pruik is
dan ook het bekondsts accessolr® van hsar. in onze tij'd
vervangen pryiken en haarstukjes het eigen haar in het
gevalvan ongewenste kaalheid, maar we kennen natuw-
lijk allemaal de gigantisch® hoge pruiken uit d® pruttea-
tijd< waarbt'j de pruikeen onmisbaar accessoire was dat
duel uitmaakte van de gehete loop. De wintercoUectis
2006 v?. n Dole® & Oabbana maakt een knipoog naardie
pruikentijd. en ook Vivjenne Westwood en John GatUsw
hehben op de catwatk ovsrdreven pruiken getoond. Het
grappigste commentaar is wet de pruikvan bont die
Bloss (Desire Heiss er» Ines Kaag) in 1996 maakte, so
die Martin Mlargiela in zijn showa heeft gebruikt
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:} ,;:w<;j:t enige moed om met afgekiiipt haar ists heel
Niw t? moken dan de geijkte pruik sn net ala materi-
.; te ysi'werken in accessoires, zoals juwslen. taaeen,
'»hwidtooj, of in kleding. Door de soisa wat onaan-

y.,<w associaties, is menseltjk haar sen nog wetnjg
(t'ArytM materiaal in aeceasoirss. in eerste instantie
». -,<?8st yreeii taboe op datoneigenlijke gebruik van haar^
.Jyfefbf&ken warden. Dit gebeurda in het aurrsalisine
:r, de jaren twintig en derttg van de vorigo eeuw. Vaak

>rd het proe^d^ toegepast om haar ts piaatsen wa&r
i;3tm$t noort Een klassieker m dlt genre is Ie <j4jeunw
;.»:; burrwe (Het ontbijtstel in bont, 1936) van Meret
(ipp«t*bsim,, waarzij een kop-sn-achotal m^tlepelheeft
^rfe'twd met bont Op hut schl IduriJ Singutandades (Ei~
swsacdigheden, 1937) hsoft Salvador Datf alle flguren
':.i wyb&ten bekleed rost menafoUjk hsar. En in de fflm
iffichten andaisii (1929) van Buftuel en DaEf verdwjrit
'Krt otoelhaar van de vrouw, om dasrna te verschijnen op
f itaatsvan da siond van ds man.

{.an anderebekende surrealistischswerkwijzevoorziet
vroywen van snor en baard (ook hier gaat het weer om
itftar op sen plek waar hdt n I et thu! shoort). zoals de
apfr-dte Marcel Duchamp in 1919 op sen reproductje
iw de Mono Usa teksnds, of de weelderigesnor en
ward v.'aarmee Datf in 1939 Oreta 8arbo's gezioht op do

emstag van Sen tijdschrift tretoucheert'. De-te fascinatie
voor 'vrouwen iTtet baarden' vlnden we nu terug in het
werkvan fotografe Zoe Leonard, zoals in Pin- Up # 1
(Jennifer Miller Does Marilyn Monroe, 1995).

Okselhaar en schaamhaarfungeren in het surreatisme
vaak als srotjsche etementen. In de oudere schHder-
'wsi ontbreukt in het algftmeen Uchaamshaar.Tot; aan
net eindy van de nsgsniiande eeuw werd schaamhaar
..(setgsschilderd. Pas met de modernistische stromingen
wrdt hst taboo op oksel- en schaamhaar doorbroken.
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Het in beetd brsngen van lichsamshaar is dan ook bi|
uststek sen modemo daad (Lshmann, 1997< p, 38). Door
hetvr&uwelijknaakt met {jchaamsbeharing afts bdel-
den, wordt de vrouw tot sen ztnnelijk en seksueel wezen.

Pas in de iaatcte dscsnnia ontataat er in de popula»r8
cultuur opnieuw sen taboe op lichaamsha<tr. Zowel voor
vrouwen aEs mannon is lichaanishaar ongewenst en wijkt
de hsargrens steeds verder. Onder iiwloedvan onder
andero de pornografi® wordt, na de benen, de okseis,
en de borst (voor mannen), nu ook de sohaamstreek
gesehoren of geharst. Dit levert 'echaafihaarmoda' op
met|3atroiien zoals het streepje, drlehoekje, hartje. of...
een logo, zoala de controversiSEe reclameeampagne van
©ycd in 2003 Uet zien. De laatete trend is Betty Beauty,
een product om h»t haar lvan onderen' semipormanenf
een Rteurtjs te geven.

Hedendaagss voorbseleien van de surroalistiacho be"
nadering van haarzijn erte over. Zo fabriceerde Robert
OQberin 1992 ®en schoen van was, waar aan de bm-
nentent tichaamshaar'groeit*. Het is een heelongemak-
kelijk beeld door de onnatuurti|ke combinatie van was
en haar, en omdat ook hier haar t® vinden is op sen plek
waarhst ni®t hoort. Bovendien strijden altsrlei vieze
associatias met alkaar- van stinkend® voeten tot het
abjscts tichaamshaar. Vroltjker is hetT--shlrt met sen
matja van borsthaar dat Walter van Ssirsndonck In 199S
ontwierp. Finally Chesthaifiis bezichtigen in Museum
Boijmans van Beuningen). lets vsrgelijkbaars heeft
Ann Huyben gedaan door een T-shirtjurkje te ontwer-
pen met sen digitale print van ©en naakt lichaam (m/v)
voor rolschaatsers, met zeer zichtbaar sen donkere bos
aehaamhaar erop, zodat het lijkt alsof zij naakt rioor ete
stad skaten. Met eerder genoemde duo Bless Riaakt® in
1999 de Hairbrush. sen borstel metlang golvend haar,
sen nytteloos object cftt inspeelt op precies dlie abjscte
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gevoetens die haar op kars roepen. De haarborstal lijkt
een variatie op ds zweep van goudblonde vlschten van
Mimi Parent Wsirsss (1996). Blj deze twee laatsts
voorwerpan raken w® aan het fetisjistischs slsment van
haar.

Fetisjisme is esn term uit de psychoanslyse. Volgena de
strikts interpretatis van Freud verwijst fetisjisms naar
een marmelijke aandoenirig, namelijk het afwserms-
chsnism® van hst jQng&tJe op de castratieangst Hierbij
ontkent hi] het lichameUjke 'gemfs' vsn vrouwen door
zijn aandacht ts verschuiven naar andere Itchaamsde-
ten. Door delen van het vrouwelijke Uchaam tot f8tis.j to
maten, wordt h®t in de niannelijke beleving wesr 'heol'
en volmaakt. In hat dagelijkse taalgebruJk wordt meestal
uitgegaan van esn fixatl® op een object of lichaamsdeel
dat de fetisjist genot oplevert. Lang. gotvend hoofdhaar,
schaamhaar en bont behoren tot de klssaieke fstisj-
objecten. waarbij bont fungeert als een metonymiache
vervanging voor achaamhaar. Neem daarblj dat dikke
vlechten vaak alseen fallisch object warden gezisn, en
de zweep gebruikt wordt in sadomasochistisch® spel-
letjes, en we bagrijpen de fetisjistische aantrekkings-
kracht van Parent's zweep van goudblonde vtschisn.
Dit maakt ook dejuwelen van gevtochten (nep)haarvan
DaniBUe Smits< of de gevlochten hoofdscutpturen van
Shoplifter (Hrafnhltdur Arnarddttir) minder onschuldig
dan ze op het eerste geztcht overkomen. Hear blijft nu
eenmaal een gevaarltjk materiaal dat zich beweegt op ds
grens van het dode en het levende, het dierlijke en het
menseUJke, het schon® an het abjecte, het liehamslijke
en bet zinnelijks. Vanwege deze verontrustende eigen-
echappen zal haar altijd meer toegepast worden in de
kunst dan In de mode.

. ', Zoe Leonard, Pin-up ft 1
(Jennifer Mftor Doe« Mantyn
M»nroeAl996
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