DIT
ZIJN
PAS
GOEDE
KLEREN
tekst Malu de Bont, Lisa Goudsmit

styling Dido Mani

Stijl komt in vele vormen, maar het knapst zonder
verspilling en vervuiling. Deze drie DUURZAME TYPES
handelen naar dat inzicht.
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KLEDING EN ACCESSOIRES STELLA MCCARTNEY VIA NET-A-PORTER.COM (BLOES, BROEK), VEJA (SNEAKERS), WILDTHINGS VIA TAKEITSLOWFASHION.NL (SIERADEN)

fotografie Justine Leenarts

PE R SONAL STYLE

Laura Snijder

‘ER ZIJN MAAR
WEINIG
WINKELS MET
SLOWFASHION,
DUS BESLOOT
IK ER ZELF EEN
TE BEGINNEN’
Lees verder op pagina 64
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Sophie Mylou Ruijgrok

‘MIJN ATELIER
IS AAN HET
STRAND. ELKE
DAG ZIE IK DE
IMPACT VAN
OVERMATIG
CONSUMEREN’

KLEDING EN ACCESSOIRES WEEKDAY (JASJE, BROEK), MR. MEOWGI (T-SHIRT), OCEAN REPUBLIC (SIERADEN)

Lees verder op pagina 64
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PE R SONAL STYLE

Ciara Shah

‘HET BELANGRIJKSTE
IS TRANSPARANTIE.
DAT JE PRECIES KUNT
ZIEN WAAR KLEDING
VANDAAN KOMT’

KLEDING EN ACCESSOIRES VERSE (TOP, SIERADEN), & OTHER STORIES (BROEK)

Lees verder op pagina 64
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L AURA SNIJDER
Oprichter van duurzame
webwinkel Take it slow
Vervolg van pagina 61

AFSTUDEERPROJECT ‘Voor mijn
afstudeerproject aan hogeschool
Saxion in Enschede onderzocht ik het
Nederlandse merk Alchemist. Omdat
ik toen merkte dat er weinig winkels
zijn die slowfashion verkopen, besloot
ik zelf een webwinkel met mooie en
betaalbare duurzame merken te
beginnen. Afgelopen september ging
Take it slow live. Op deze manier wil
ik een maatschappelijke bijdrage
leveren en een tegenhanger bieden
van fastfashion.’
HUISWERK ‘Ik werk vanuit huis: één
kamer staat vol met de voorraad van
Take it slow. Ik doe alles zelf. Vanaf
het begin loopt de webwinkel lekker, al
heb ik er nog parttime werk naast.’
KLEDINGINDUSTRIE ‘Ik vind het
belangrijk dat alle spelers in de
productieketen van kleding eerlijk
behandeld worden, dat de werkomstandigheden goed zijn, dat
mensen netjes betaald worden en
dat materialen niet milieubelastend
worden geproduceerd. Ik schrok van
de kledingfabrieken die ik tijdens mijn
opleiding bezocht en na het zien van
de documentaire The True Cost wist ik
zeker dat ik niet mee wil werken aan
de “snelle” kledingindustrie.’
TIJDLOOS ‘Ik kleed me minimalistisch,
in simpele items van mooie stoffen
gemaakt door duurzame merken.
Mijn geld geef ik niet uit aan trendy
items die snel niet meer leuk zijn.
Favoriet: Alchemist, sneakers van Veja
en panty’s van gerecyclede materialen
van Swedish Stockings.’
GOEDKOOP ‘Consumenten willen vaak
zo goedkoop mogelijke kleding, maar
begrijpen niet hoeveel werk er in een
kledingstuk zit. Gelukkig is dat
bewustwordingsproces nu heel erg
gaande.’
takeitslowfashion.nl

CIARA SHAH
SOPHIE MYLOU
RUIJGROK
Oprichter van duurzaam
sieradenmerk Ocean Republic
Vervolg van pagina 62

DRAAGBARE KUNST ‘Zes jaar geleden
richtte ik mijn sieradenmerk Ocean
Republic op. Ik smeed al sinds mijn
zestiende zilveren sieraden; het is zo
gaaf om kleine, draagbare kunstobjecten te maken.’
ZEE ‘Mijn atelier zit in Scheveningen
aan het strand. Door elke dag op het
strand te komen, zie ik de impact van
vervuiling en overmatig consumeren
op de natuur. Meer dan ooit moeten
we veranderen en zuiniger zijn op
onze wereld. De zee en het strand zijn
inspiratiebronnen: tot nu toe waren
mijn ontwerpen vaak geïnspireerd
door de oceaan, ik maakte veel
schelpenvormen. Nu worden mijn
vormen abstracter, al blijft water en
hoe het stroomt fascinerend.’
CIRCULAIR ‘De productie van mijn
merk was al duurzaam, zo zijn de
vergulde items van ‘goed goud’ – dus
eerlijk gewonnen of gerecycled goud
– en is het zilver gerecycled. Maar
Ocean Republic wordt nu ook
circulair. Ik ga de oudere collectie van
mijn merk van klanten terugkopen en
vervolgens opknappen, polijsten en
opnieuw te koop aanbieden. De
volgende stap is ingeleverde sieraden
omsmelten tot iets nieuws en sieraden
verhuren. Omdat nieuwe sieraden
dan geen nieuwe grondstoffen nodig
hebben en toegankelijker worden, is
dit niet alleen duurzaam, maar ook
voordeliger voor mijn klanten.’
VOORBEELD ‘Geld verdienen is niet
mijn belangrijkste streven: ik wil een
voorbeeld geven van hoe het ook kan.’
TWEEDEHANDS ‘Zelf koop ik veel
tweedehands en ik investeer in items
van sustainable materialen die lang
meegaan. Als ik eenmaal een goed
model broek heb gevonden, koop ik
stoffen en laat ik dat model door een
kleermaker namaken.’
theoceanrepublic.com
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Oprichter duurzame conceptstore en online platform Verse
Vervolg van pagina 63

VAN ANARCHIST NAAR HAPPIER
FASHION ‘Lang geleden kleedde ik me
vrij anarchistisch – punkshirts op
superwijde broeken en ninetiesNike-sneakers eronder. Veel vintage,
ook. Inmiddels ben ik into happy fashion,
en meer gepolijst: snit en stof vind ik
nu belangrijker. Ik koop niet meer uit
de “dit nieuwe item moet ik NU
hebben”-emotie, maar uit de vraag:
wat heb ik echt nodig, hoe laat een
kledingstuk me voelen? Binnen die
criteria varieer ik van strakke broek
met groot shirt tot een gekleder pak.
Momenteel ga ik los op sieraden van
kristal en onyx. En ik heb supergoede
jassen; die blijven relevant.’
VOORTSCHRIJDEND INZICHT ‘Tien jaar
geleden begon ik mijn carrière bij
commerciële modebedrijven. Eerst
vond ik dat cool, maar hoe langer ik
er werkte, hoe meer verspilling ik zag
– in elk deel van het productieproces.
Ik kreeg behoefte aan een stijlvol leven
zonder die downsides.’
MET ZACHTE HAND ‘Ik probeer met
Verse mensen niet te overtuigen om
voor honderd procent duurzaam te
zijn; dat is niet menselijk. Een strijd
tussen extremen kan niemand
winnen. Binnen het spectrum van
compleet duurzaam en compleet
vervuilend, heb je ook het midden. Ik
geloof in dat midden. Juist daar liggen
veel kansen om de status quo te
verbeteren. Mensen handelen sneller
als je ze laat verlangen, dan wanneer
je ze angst en zorgen geeft. Als ik
Verse uitleg aan klanten, is de reactie
enorm positief. Zeven van de tien
mensen koopt daarna – die conversies
heb ik nog nooit gehaald in de
commerciële retail.’
VOOR STRAKS ‘Transparantie is het
belangrijkste. Daarin moet een
radicale verandering komen; dat het
straks normaal wordt dat je van ieder
kledingstuk kunt zien hoe het is
gemaakt en waar het vandaan komt.’
versegoodstore.com
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