
Deze zomer is door de organisatie
CollAction uitgeroepen tot ’Slow
Fashion Summer’. Drie maanden
lang kopen 2500 Nederlanders
geen nieuwe kleding. Het doel van
de actie is stilstaan bij de negatieve
gevolgen van de snelle mode-in-
dustrie voor mens en milieu en ons
extreme koopgedrag te verande-
ren. Slow is the new black, is het
motto van de campagne. 
Voor mijzelf is een koopstop inlas-
sen nog een te grote stap, maar

verandering wil ik wel. Sinds ik
een jaar geleden ben begonnen met
het maken van mijn eigen kleding,
dringt het pas echt tot me door hoe
duur nieuwe kleding eigenlijk
hoort te zijn, maar het vaak niet is.
Ik koop veel tweedehands en breng
wat ik niet meer draag naar de
plaatselijke kringloop, maar ga ook
los bij ’fast fashion-ketens’. 
Deze winkels krijgen het voor
elkaar maandelijks nieuwe en
goedkope collecties te produceren
en zo ons, de consumenten, te
verleiden telkens weer én meer te
kopen. De snelle kledingindustrie
zorgt voor meer CO2-uitstoot,
vervuiling van water en afval, blijkt
uit onderzoeken. Ter illustratie:
het maken van een katoenen T-
shirt kost zo’n 2.700 liter water. 

Handgemaakt
,,Het is inderdaad raar dat je voor
een nieuw shirtje maar een paar
euro betaalt, want kleding wordt
nog steeds met de hand gemaakt’’,
zegt Slow Fashion Summer-deelne-
mer Hermien Buis (27) uit Leiden.
Buis besloot twee jaar geleden van

de ene op de andere dag haar koop-
gedrag te veranderen en begon het
blog KouweKleren, waar ze slow
fashion - de tegenhanger van fast
fashion - promoot, tips geeft en
haar zoektocht beschrijft. ,,Door te
gaan bloggen over mijn zoektocht,
dwong ik mezelf mijn koopgedrag
aan te pakken. Ik wil alleen nog
maar duurzame kleding, gemaakt
door mensen met een leefbaar loon
en onder veilige omstandigheden.’’ 

Koopjesjager
Het idee van slow fashion is dus
bewuster kopen en met kleding
omgaan. Minder inslaan, op zoek
gaan naar tweedehandskleding,
kiezen voor kwaliteitsmerken die
langer meegaan, of eigen kleding-
stukken ruilen of vermaken. 
Buis, die een paar jaar geleden een
’koopjesjager’ was, schaft nog maar
weinig kleding aan en moeilijk
vindt ze dat niet. ,,We kunnen het
allemaal’’, benadrukt de Leidse.
,,Zeker tweedehands kopen is voor
iedereen weggelegd, omdat er veel
opties zijn en het betaalbaar is.
Zoek op Marktplaats naar je favo-
riete merk of loop eens een kring-
loopwinkel binnen. Een groot
voordeel is dat er tegenwoordig
enorm veel tweedehandswinkels
zijn, ook in Leiden, waar vintage
en mooie merken worden ver-
kocht.’’

Kwaliteit
Nieuwe kledingstukken van ’eerlij-
ke merken’ - gemaakt onder veilige
arbeidsomstandigheden, het liefst
van natuurlijk materiaal en die
minder negatieve gevolgen hebben
voor het milieu - die ze tegenwoor-
dig koopt, zijn meestal een stuk
prijziger, maar dat zorgt er ook
voor dat ze minder aanschaft. ,,Ik
kan niet meer zoveel kopen, maar
mijn kleding is van betere kwaliteit
en gaat langer mee.’’ 
Hoewel steeds meer kledingbedrij-
ven zeggen met duurzaamheid
bezig te zijn, blijft dat moeilijk
controleerbaar, is de ervaring van
Buis. ,,Steeds meer bedrijven heb-
ben een duurzame collectie en
dragen dat volop uit, maar als je
naar het grotere geheel kijkt, ont-
staat soms toch een ander beeld. De
stof is dan misschien wel van na-
tuurlijk materiaal, maar kan alsnog
met milieuonvriendelijke verfstof-
fen en chemicaliën zijn bewerkt.’’

Kledingruil
Hermien Buis compenseert duur-
dere aankopen met tweedehands
kleding en organiseert kledingrui-
len. En daar zit ook weleens een
kledingstuk bij van een merk dat

ze liever niet in de winkel koopt.
,,Dat vind ik niet erg’’, geeft ze aan.
,,Soms moet je een compromis
sluiten en dat doe ik door dat kle-
dingstuk nieuw leven in te blazen.
,,Er wordt elk jaar meer kleding
gemaakt én meer kleding wegge-
gooid. Er is dus al meer dan ge-
noeg op de wereld, laten we daar
gebruik van maken.’’

Overzicht
Deze nieuwe aanpak heeft ook een
persoonlijk voordeel: het geeft haar
rust en overzicht. Ze heeft geëxpe-
rimenteerd met een zogeheten
’capsule kledingkast’, waarbij ze
per seizoen vijftig stuks kiest en
het daarmee doet. ,,De kleding die
nu in mijn kast hangt, vind ik
mooi en draag ik. In het begin had
ik het idee dat ik alleen maar con-
cessies moest doen, ik kon in heel
veel winkels niet meer terecht.
Inmiddels weet ik precies waar ik
moet zoeken.’’

Verdienmodel
Ze is van mening dat zolang we ’al
die prullen’ blijven kopen, het
verdienmodel van fast fashion niet
verdwijnt. ,,We worden gek ge-
maakt door de fast fashion-indus-
trie, die ons veel voor weinig blijft
verkopen. Daarin verandert niets
zolang wij daaraan blijven mee-

doen. Pas als wij kwaliteit gaan
vragen en daarvoor meer willen
betalen, kan er iets gaan verande-
ren’’, zegt Buis. 
,,Toch denk ik ook dat een deel van
mijn generatie al veel bewuster
leeft en beseft dat de keuzes die
wijzelf maken impact hebben op
de wereld. Je ziet nu bijvoorbeeld
dat steeds minder mensen vlees

eten en ook met plastic wordt
voorzichtiger omgegaan. Ik ver-
wacht dat kleding de volgende stap
is.’’ 

Jaren 50
De blogger zou wat betreft het
kopen van kleding het liefst zien
dat we teruggaan naar de ’jaren
50-mentaliteit’. ,,Dat je zó blij bent
met een kledingstuk, dat je bij
wijze spreken schoenzolen drie
keer opnieuw vastlijmt en een jas
tig keer laat repareren. Voor mij is
dat de ultieme slow fashion.’’ 
Ook ik kan verandering aanbren-
gen, stelt Buis, maar zo radicaal als
zij hoeft echt niet meteen. ,,Het
lijkt misschien suf, maar een lijstje
bijhouden geeft veel inzicht. Hoe-
veel koop ik per maand? Hoe lang
doe ik met een kledingstuk? Hoe
vaak draag ik het? Je zult zien dat
een beetje zelfreflectie al veel in-
vloed kan hebben op keuzes die je
maakt.’’ 

’Slow fashion’ is
het nieuwe zwart
Leiden � We kopen jaarlijks gemid-
deld 46 nieuwe kledingstukken en
in een kast hangen zo’n 173 items,
waarvan er vijftig niet worden
gebruikt. We dragen kledingstuk-
ken veel korter dan vroeger en
gooien veel meer weg, blijkt uit
onderzoek van onder andere de
Hogeschool van Amsterdam. Ik
kom tot mijn schaamte in de buurt
van die cijfers: mijn kast zit bom-
vol. Kan dat niet wat minder?

Extreem koopgedrag veranderen voor een betere wereld

Tikkie terug
Aan elke sportcarrière komt
een einde. Hier vertellen
voormalig topsporters hoe ze hun
leven invullen na het stapje terug.
Vandaag: Barry Opdam.

,,Als ik kan, speel ik nog
steeds mijn wedstrijdjes bij de
veteranen van FC Lisse. Het
was mooi om van mijn hobby
mijn beroep gemaakt te kun-
nen hebben. Alleen merk je
wel dat je als prof in een har-
de wereld terechtkomt. Voet-
bal is een teamsport, maar het
is ieder voor zich op dat ni-
veau. Er kunnen er maar elf
in de basis staan van de 24
selectiespelers. De concurren-
tie is moordend, al zat ik er
altijd wel bij, zelfs in mijn
eerste jaar als prof. Ik was zo
gedisciplineerd dat ik een dag
of zelfs twee dagen voor een
wedstrijd niet op feestjes
verscheen, of in het uitgaans-
leven. Het is ook je brood, als
voetballer werk je een relatief
korte periode. Ik wilde mezelf
nooit een verwijt kunnen
maken dat ik er niet genoeg
voor had gedaan.
Bij AZ heb ik prachtige din-
gen meegemaakt. Mijn eerste
jaar, toen ik net van FC Lisse
kwam, ging het al heel lekker.
Later kwamen we met coach
Co Adriaanse heel ver in Eu-
ropa. Co was tactisch ijzer-
sterk en maakte er een fantas-
tische groep van. Ook van

Louis van Gaal heb ik een
hoop geleerd, zijn vakkennis
is heel indrukwekkend. Die
twee jaar in Oostenrijk waren
weer heel anders, maar ook
daar heb ik een fantastische
tijd gehad. Toen we ons eerste
kindje zouden krijgen, zijn
we naar Nederland terugge-
gaan. Ik was nog fit en wilde
ergens in de buurt nog wel
betaald voetbal spelen. Dat
werd FC Volendam.
In mijn tweede jaar kreeg ik
last van een knieblessure.
Beetje bij beetje herstelde ik
wel, maar ik kreeg weer last
van andere dingen. Toen vond
ik het welletjes. Tijdens mijn
blessure had ik al een trai-
nerscursus gevolgd, en Volen-
dam had een jeugdteam voor
me. Zo ben ik erin gerold. Ik
heb de Onder 15 gedaan en de
Onder 12, en nu de Onder 19.
Dat zijn jongens voor wie de
volgende stap Jong Volendam
of het eerste elftal is.
Ik ben blij dat ik op een goede
manier heb kunnen stoppen.
Die beslissing kwam niet van
de ene op de andere dag, dus
het was makkelijker te ver-
werken dat er een punt achter
mijn carrière kwam. In het
begin was het nog wel gek om
voetbal op tv te zien, zeker als
het seizoen begon. Nu heb ik
tijd voor andere dingen, ik
kan vaker bij mijn dochters
zijn. Ik heb voor het voetbal
veel moeten missen, maar heb
er ook veel voor teruggekre-
gen. Ik beschouw mijzelf als
een bevoorrecht mens.’’

Joris Zandbergen

’Veel voor gelaten en
veel voor teruggekregen’

Barry Opdam in het shirt van AZ. ARCHIEFFOTO

Barry Opdam (42) uit Lisse
speelde zestien seizoenen
als profvoetballer. Daarvan
waren er twaalf in de
hoofdmacht van AZ. Ook
speelde hij voor het Oosten-
rijkse Red Bull Salzburg,
waarmee hij twee keer
kampioen werd, en FC Vo-
lendam. De verdediger
werd acht keer geselecteerd
voor het Nederlands Elftal.

DINSDAG 14 AUGUSTUS 2018 LDN 10

2 Regionaal

Leiden
en omgeving

LDN 11 DINSDAG 14 AUGUSTUS 2018

Regionaal 3

Leiden
en omgeving

Wanneer heb jij je koopgedrag
aangepast?
,,Na het zien van een documentaire
waarin een jongetje in een fabriek
in Bangladesh twaalf uur lang een
doek moet vasthouden en bijna in
slaapt valt. Ik moest ervan huilen.
Ik kocht al een tijdje minder kle-
ding en ben veel bezig met het
milieu, maar na die film heb ik de
knop volledig omgezet. Veel men-
sen zien zo’n documentaire, dat
boeit ze een week en daarna vallen
ze weer terug in hun oude patroon.
Ik zou zeggen: hou vol, het is echt
niet moeilijk. Ik heb veel gehad aan
het boek ’Dit is een goede gids voor
een duurzame lifestyle’ van Marie-
ke Eyskoot. Ik probeer anderen

mee te krijgen, maar ik wil niet
belerend zijn. Dat is irritant.’’

Heb je nooit de behoefte een
nieuw kledingstuk te kopen?
,,Nee, eigenlijk niet. Het werkt
in mijn voordeel dat kleding in
grote modeketens sowieso niet
mijn smaak is, het is allemaal
zo voorgekauwd. Ik heb dit jaar
nieuwe wandelschoenen ge-
kocht voor op reis en een paar
sneakers voor op werk. Verder
koop ik alleen tweedehands.
Daar word je creatief van.’’

Hoe ga jij te werk?
,,Ik zoek in kringloopwinkels
nooit een specifiek kledingstuk,
maar koop alleen als ik wat
moois tegenkom. Ik ben dus
niet seizoensgebonden en dat
zorgt voor een tijdloze en diver-
se kledingkast die lang mee-
gaat.’’

’Minder  kleding kopen is echt niet moeilijk’
Leiden � Rudy Loos (28) uit Leiden,
werkt in een winkel en blogt voor
www.zustainable.nl. Ze heeft sinds
januari slechts twee nieuwe kle-
dingstukken gekocht.

Rudy Loos koopt weinig kleding  en vooral tweedehands. EIGEN FOTO

Wat is jouw motivatie?
,,Ik heb door Afrika gereisd, waar
ik veel armoede heb gezien. Vaak
verdwijnt zo’n ervaring eenmaal
terug in Nederland snel op de
achtergrond. Door zes maanden
lang geen nieuwe kleding te
kopen, wilde ik mezelf eraan
blijven herinneren dat ik tevre-
den mag zijn met wat ik heb. Ik
wil niet zo materialistisch zijn.’’ 

Vond je het moeilijk?
,,Ja en nee. Ik heb het kopen van
nieuwe kleding niet erg gemist,
want ik ben geen enorme shop-a-

holic. Ik merkte wel dat ik behoefte
had om iets aan te schaffen. Dus
ging ik op zoek naar alternatieven.
Ik ruilde kleding met vriendinnen
en kocht stof om daar zelf iets van
te maken.’’

Wat heeft het je opgeleverd?
,,Ik ben veel bewuster met mijn
koopgedrag bezig. Ik heb ervaren
dat als ik een keer iets nieuws
koop, de drang nog meer te willen
groter wordt. Dat probeer ik dus te
voorkomen, want het verzadigde
gevoel dat een nieuwe aankoop me
oplevert, is maar van korte duur. Ik
maak nu vaker zelf kleding, ik
koop geen goedkope nieuwe shir-
tjes meer en ik geef sneller een
groter bedrag uit aan een kleding-
stuk dat langer meegaat.’’

’Ik wil niet  zo materialistisch zijn’
Leiden � Chrissy Ketler (26) uit
Leiden is kunstzinnig therapeut.
Ze heeft een half jaar geen nieu-
we kleding gekocht.

Chrissy Ketler gooide het roer om na een reis door Afrika. EIGEN FOTO

De kinderen zijn zes weken vrij, het
verenigingsleven ligt op z’n gat, de
studenten gaan naar huis, politici
genieten van het reces. In de zomer
doen we met z’n allen een ’tandje
terug’. 

Hermien Buis blogt op Kouwekleren.nl over ’slow fashion’. FOTO IRIS ZAAGMAN

Tips voor een ’slow fashion’ kledingkast 
� Organiseer een kledingruil: kost geen geld, maar zo kun je wel weer
iets ’nieuws’ aan je garderobe toevoegen.
� Ben je nog niet zo thuis in tweedehands kleding kopen? Doe in eigen
stad eens een rondje vintage- en kringloopwinkels, zonder de druk iets
te moeten kopen. Op www.winkelroutesleiden.nl is een speciale ’vinta-
geroute’ te vinden. 
� Koop een nieuw kledingstuk dat je op het oog hebt niet direct. Ben je
er na een paar maanden nog steeds gek op? Dan weet je zeker dat het
een goede investering is.
� Ruim je kast op. Grote kans dat je vergeten kledingstukken tegen-
komt, die je weer kunt gaan dragen.
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