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eén ding is zeker, god heeft niets simpels 
gemaakt in je lichaam. zelfs een haar zit zo 
complex in elkaar dat wetenschappers dit 
nooit kunnen verklaren aan de hand van 
een stapsgewijze ontwikkeling over mil-
joenen jaren. de haar is ontworpen. 
alles grijpt precies in elkaar.

   tekst david menton

Zit Je 
haar 
Goed?

naar schatting telt een mensenhoofd 
zo’n 100.000 haren. Het precieze aantal 
varieert natuurlijk van persoon tot per-
soon. Sommige mensen – denk aan de 
wat oudere man – hebben helemaal geen 
haren meer, zul je zeggen. toch is dat niet 
zo (zie kader op pagina 38).

Haren groeien met name op je hoofd. 
tenminste, zo lijkt het. als je goed kijkt, 
zul je merken dat je overal op je lichaam 
haren hebt, met uitzondering van je 
handpalmen en voetzolen; die zijn echt 
haarloos. op het totale oppervlak van je 
lichaam groeien ongeveer vijf miljoen 

haren, maar vele daarvan zijn moeilijk 
te zien.

haartypen
Sommige plekken op je lichaam lijken 
misschien echt haarloos te zijn. denk 
aan je voorhoofd en je neus. toch groei-

plooiBaar kapSel  
dankziJ inventieve 
haaropBouw
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en ook daar haartjes. ze zijn alleen zo 
kort, dun en kleurloos 
dat je ze nauwelijks 
kunt zien. ze heten 
vellusharen. per vier-
kante centimeter heb 
je ongeveer evenveel 

haren op je voorhoofd en neus als op je 
hoofdhuid. Je 
ziet ze alleen 
minder goed.

de lange, ge-
kleurde haren 

boven op je hoofd, maar bijvoorbeeld 
ook de baardharen, heten terminaalha-
ren. de eerste haarzakjes daarvan begin-
nen zich te vormen in de derde maand 
van de zwangerschap. die haarzakjes 
bevatten niet alleen de haar zelf, maar 
ook een talgkliertje, de verzorgende 
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naar sChattinG 
telt een 
mensenhooFd Zo’n 
100.000 haren

waarom HeBBen 
dieren geen 
kapper nodig?

voor velen is de periodieke gang naar de 
kapper een bekend verschijnsel. daarin 
verschilt de mens van heel veel dieren. de 
meeste zoogdieren hebben bijvoorbeeld 
helemaal geen kapper nodig. hun haar lijkt 
niet te groeien en zit dus 
altijd goed. hoe 
kan dat?

haar groeit 
op cyclische wijze. dat 

betekent dat een relatief lange groeiperiode 
(die varieert per type en locatie van de haar) 

gevolgd wordt door een korte periode van rust. 
daarna zal de haar worden losgelaten uit het haar-
zakje en vormt zich weer een nieuwe haar. het komt 
erop neer dat de lengte van de groeicyclus de lengte 
van de haar bepaalt.
als haar langer en langer groeit, zonder dat het 
door het haarzakje wordt losgelaten, zou dat voor 
zoogdieren die nooit een kapper bezoeken een 
ramp zijn. stel je eens voor: een eekhoorn die tus-
sen de takken door springt, daarbij een lange bos 
haar achter zich aan slepend… dat zou hem ernstig 
belemmeren in bewegingsvrijheid. daarom is de 
eekhoorn zo gebouwd dat hij zijn haren eerder laat 
vallen. er lijkt aan alles te zijn gedacht!



bloedvaatjes, de 
zenuw en een 
spiertje waar-
door de haar zich 
op kan richten 
bijvoorbeeld bij 
kou (kippenvel).
als de baby nog 
in de baarmoe-
der is, ontwikke-
len de haarzakjes 
lanugohaartjes. 
dat zijn fijne, zij-
deachtige lange 
haartjes die aan 
het eind van de 
z wang erscha p 
(tot enkele maanden na de geboorte) 
weer worden afgestoten. ze worden dan 
vervangen door vellusharen, die uit de-
zelfde haarzakjes groeien. een te vroeg 
geboren baby kan er dus verbazingwek-
kend harig uitzien door de lanugohaar-

tjes die nog niet zijn afgevallen.

haarzakje
wonderlijk is dat je geboren wordt met 
alle haarzakjes die je ooit zult krijgen. 
meer zullen er tijdens je leven niet bij ko-

men. deze 
haarzak-
jes zullen 
je hele 
leven lang 
haren blij-
ven ma-
ken.
maar hoe 
komt het 
dan dat 
er zoveel 
m a n n e n 
kaal wor-
den? in de 
puberteit 
beginnen 

sommige haarzakjes – die tot dan toe 
terminaalharen maakten – zichtbare, ge-
kleurde haren te vervangen door bijna 
onzichtbare vellusharen. 
als je inmiddels kaal bent geworden, is er 
dus een troost: je bent je haren niet ver-
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kale mannen zijn eigenlijk hele-
maal niet kaal, ze hebben bijna 
onzichtbare haren. het klinkt 
onwaarschijnlijk, maar dat is de 
conclusie van een amerikaans 
onderzoek naar kaalheid bij 
mannen.

de haarzakjes waaruit haren groeien, 
werken bij kale mannen nog wel, maar 
ze maken kleine haartjes die niet met 
het blote oog te zien zijn.
volgens de onderzoekers is het goed 
nieuws. de stamcel die betrokken is 

bij het maken van haar, zou bijvoor-
beeld met een crème gemanipuleerd 
kunnen worden. Zo kan er 
in de toekomst mis-
schien weer een 
‘echt’ zicht-
bare haar 
uit een 
haarzakje 
groeien.

de haar moet vastzitten aan de 
binnenkant van het haarzakje, 
anders zou je het er zomaar uit 
kunnen trekken. oftewel, je hebt 
een ‘haar-slot’ nodig. Zonder 
zo’n slot zou je weinig haren 
meer overhouden bij een flinke 
rukwind. voor veel zoogdieren 
zou het zelfs fataal kunnen zijn 
als hun haren niet vast bleven 
zitten. hoe gebeurt dat dan?

niet alleen de haar is bekleed met 
een schubbenlaag (cuticula). ook 
het haarzakje is ermee bekleed. 
de overlappende cellen van beide 
cuticula’s liggen daarbij in tegenover-

gestelde richting. Zo grijpen ze ineen 
en zorgen ze ervoor dat de haar op zijn 
plek blijft als je eraan trekt.
deze vergrendeling zorgt ervoor dat het 
onmogelijk is om een haar uit te trek-

ken zonder dat een groot deel van het 
haarzakje meekomt. maar maak je geen 
zorgen: haren uittrekken stelt meteen 
een herstelproces in werking. Je lichaam 
repareert het haarzakje en er komt een 

groeicyclus van een nieuwe 
haar op gang.

maar… als de haar zo strak 
op zijn plek wordt gehou-
den, hoe kan het dan dat hij 
langzaam uit het haarzakje 
groeit als hij langer wordt? 
daar zorgen tienduizenden 
kleine ‘verbindingen’ in het 
haarzakje voor. Ze heten 
desmosomen. deze verbin-
dingen kunnen snel vastge-
zet en losgemaakt worden 
in een precieze volgorde. 
Zo kan de haar welbewust 
uit het haarzakje worden 
geschoven. voordat het 
haar uit de oppervlakte van 
de huid schuift, wordt het 
haar-slot afgebroken door 
speciale enzymen. moet 
je je voorstellen dat dit 
groeiproces dus dagelijks 
plaatsvindt in ontelbare 
haarzakjes zonder dat je 
het door hebt!

kale mannen toCH niet kaal

 een uitvergroot beeld 
van de schubbenlaag van het 
haarzakje (links). Je kunt 
zien dat hij ‘op slot zit’ met 
de schubbenlaag van de haar 
(rechts). Beide grijpen als 
het ware ineen.

een Slot in Je Haar?

Cuticula  
haarzakje

Cuticula haar haarkern

Wortel-
schede

Het  
haar- 
slot
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loren, je haren zijn alleen een stuk kleiner 
geworden.

zes meter lang!
op je hoofd blijven haren veel langer zit-
ten dan op andere plekken op je lichaam. 
de groeicyclus van hoofdhuid- en baard-
haren verschilt per mens, maar kan wel 
verscheidene jaren zijn. 
van een vietnamese man is bekend dat 
hij de langste hoofdharen heeft ter we-
reld: haren van maar liefst meer dan zes 

meter lang. volgens BBC news, die hier-
van verslag deed in juni 2004, beweerde 
de man nooit zijn haar te hebben geknipt 
in meer dan dertig jaar.

oog voor detail
de haar wordt meer dan honderd keer 
in de Bijbel genoemd, vaak in de context 
van gods liefdevolle zorg en bescherming 
van zijn kinderen. om een voorbeeld te 
geven: als god ervoor zorgt dat Sadrach, 
mesach en abednego heelhuids uit de 
brandende oven komen, was hun hoofd-
haar niet verbrand (daniël 3 vers 27). en 
in lukas 21 vers 18 staat dat Jezus zijn 
discipelen waarschuwt voor vervolging, 

maar Hij zei tegen hen dat ze niet bang 
hoefden te zijn omdat ‘niet een haar uit 
uw hoofd verloren zal gaan’. 
een ander bekend voorbeeld uit de Bijbel 
is dat de Heere Jezus verklaarde dat zelfs 
de haren op je hoofd allemaal zijn ge-
teld (mattheüs 10 vers 30). Hieruit blijkt 
zijn zorgzame liefde; en de mensenhaar 

speelt er telkens een rol in om die bood-
schap dichtbij te brengen.
dit artikel laat in een paar pennenstreken 
zien dat zelfs je haren (op het oog de 
meest eenvoudige ‘lichaamsdeeltjes’) 
opmerkelijk zijn gebouwd. Je bent dus tot 
in het kleinste detail toegerust om te le-
ven. Sta je daar weleens bij stil?        

een sChuBBenlaaG 
ZorGt ervoor dat 
Je haar niet in de 
knoop raakt
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haar groeit uit buisvormige zakjes in de huid: de haar-
zakjes. het zichtbare deel van de haar – de haarschacht 
– wordt opgebouwd uit levende cellen diep in het haar-
zakje. deze fragiele levende cellen gaan vervolgens dood 
en vormen de opmerkelijk sterke vezel die je de haar 

noemt. eén haarzakje kan tijdens je leven meer dan één 
type haar voortbrengen. de haar bestaat uiteindelijk dus 
uit dode cellen, die omgezet zijn in keratine en ander 
bindend materiaal. dode cellen bevatten geen levende 
zenuwen, en daarom doet haarknippen geen pijn.

alle haren zijn bedekt met een laag 
platte, dode cellen: de cuticula. onder 
de microscoop lijkt het oppervlak van 

de cuticula op elkaar overlappende 
dakpannen. hierdoor raken haren niet 
zo snel in de knoop. stel je voor hoe 

je haar eruit 
zou zien als het 
gemaakt was van 
materiaal zo dun 
als nylondraad. 
dan duurde je 
kamsessie in de 
badkamer ’s och-
tends waarschijn-
lijk een stuk 
langer. 

de vorm van de 
cuticula heeft 
nóg een voordeel. 
misschien is het 
wel de meest be-
langrijke functie: 
het zet de haar 
vast in het haar-
zakje.

schuBBenlaag op Je Haar

 GroeI
haar groeit vanaf 
de bodem van het 
haarzakje met een 
snelheid van drie 
tiende de dikte van 
een euro per dag. 

 nIeuWe 
GroeI

als de groei weer 
begint, wordt de 
rustende haar uit het 
haarzakje geduwd 
door de nieuwe haar 
die eronder groeit. 

 rusten
haar groeit tot 
een zekere lengte. 
Bij elk haarzakje 
is dat weer een 
andere lengte. 
daarna stopt het 
een korte tijd met 
groeien. 

groei van de menSenHaar

 een uitvergroting van 
een mensenhaar, die het 
middengedeelte en de punt 
van de haar laat zien. de 
haar is bedekt met een laag 
van elkaar overlappende, 
schubachtige cellen. dit 
wordt de cuticula  genoemd.


