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tweedehandszaken. In mijn buurt heeft
de laatste jaren een explosie plaatsgevon-
den van tweedehands verkoop: van
kringloopwinkels tot betaal-per-kilo -
zaken en winkeltjes met best goede en
wat exclusievere spullen. Waar ik – o, iro-
nie – soms H&M-kleding zie hangen die
ik nog in mijn dagelijkse garderobe voer.
Aan de andere kant ben ik geen achte-

loze consument die de boel na gedane
zaken in de vuilnisbak flikkert. Ik heb de
oorlog nog meegemaakt (dat is niet waar,
maar ik krijg die vraag vaak), dus goede
spullen weggooien is zonde. 
Nu heb ik een voorkeur voor opval-

lende kleding in minstens even opval-
lende kleuren, die je niet te vaak kunt
dragen. Anders krijg je ‘heb je haar weer
met d’r ... (vul maar in)’. Wereldwijd
worden echter steeds meer kleren ge-
kocht die steeds minder vaak worden ge-
dragen – soms helemaal niet – voordat ze
worden weggegooid. 
De Nederlander koopt jaarlijks 46 kle-

dingstukken (daar vallen ook schoenen

en accessoires onder) en doet er 40 weg,
blijkt uit cijfers van marktonderzoeks -
instituut GfK.
Dragen we deze items niet meer? Of

vallen ze uit elkaar omdat ze zijn opge-
dragen? Measuring the Dutch Clothing
Mountain is het promotieonderzoek van
Irene Maldini van de studierichting Fa-
shion, Research and Technology van de
Hogeschool van Amsterdam. Ze werkte
daarvoor samen met bedrijvennetwerk
Milieuverantwoord Ondernemen Neder-
land, Sympany dat kleding inzamelt voor
ontwikkelingslanden en Circle Economy
dat zich inzet voor hergebruik in het alge-
meen. 
Pas als bekend is hoe hoog die kleding-

berg is en waaruit hij bestaat, kan gericht
actie worden ondernomen om ’m weg te
werken en te voorkomen dat hij weer
aangroeit. Niet alleen betekent al die
weggegooide kleding een net zo hoge
berg afval; ook de productie en het ver-
voer ervan zijn zeer belastend voor het
milieu.

Kortingsbon
Zomaar kleren weggooien, dat zal ik 
dus nooit doen. Overal staan containers
waarin kleding voor goede doelen wordt
verzameld, je kunt van alles naar de
kringloopwinkel brengen en tegenwoor-

dig is je oude textiel bij steeds meer 
kledingzaken goed voor een kortingsbon
–waarmee je dan weer nieuwe mode
kunt kopen, terwijl je oude wordt ver-
werkt tot... Ja, tot wat eigenlijk? 
De mooie uitvoeringen, zo’n 60 pro-

cent van de ingezamelde kleding, worden
eruit gepikt en verkocht aan types zoals
ik, of het gaat naar ontwikkelingslanden.

‘IK POETS
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