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Je kunt alle merken en winkels die ik noem
vinden in de eerlijke kleding- en lifestylegids,
achter in dit boek (zie pagina 198). Daar staat
alle informatie en inspiratie die je nodig hebt
bij elkaar!

INTRODUCTIE
Ik kocht onlangs mijn duurste kledingstuk tot
nu toe. Het is een jas, van het ‘alsof ik ‘m van
mijn vriend geleend heb’-soort. Licht oversized dus, maar vooral tijdloos en minimalistisch – helemaal mijn stijl. Ik zie mezelf er over
twintig jaar (als ik 55 ben…) nog in lopen. Hij
kostte 225 euro, maar is prachtig gemaakt,
stylish en een echte musthave.
Dat een jas mooi is en lang meegaat zijn voor
mij zeker goede redenen om er behoorlijk wat
geld aan uit te geven. Maar wat de doorslag
gaf was hoe ik me voelde op het moment dat
ik hem aantrok. Er begon iets te kriebelen
vanbinnen, ik was trots en blij: instantgeluk
door een kledingstuk. Je kent het misschien
wel? Ik wist ook meteen waardoor het kwam.
Ik kende het merk en het verhaal achter de
wol waarvan de jas gemaakt is. Izzy Lane uit

Groot-Brittannië redt schapen van de slacht
(die weg moesten omdat het mannetjes
waren en dus geen melk geven, omdat ze een
miskraam kregen of er niet perfect uitzagen)
en zorgt ervoor dat ze een goed leven krijgen. Zo hebben eigenaren Isobel en
Lorraine al meer dan zeshonderd schapen
onder hun hoede, vooral van oorspronkelijk
Britse rassen, en proberen ze oude ambachten als scheren, spinnen, breien, weven en
naaien in hun land in stand te houden. Alle
fasen in het proces van grondstof tot jas of
jurk worden lokaal uitgevoerd en het resultaat is prachtig. Als je me de komende jaren
ergens trots rond ziet stappen in een wollen
jas, dan weet je wat ik aanheb.

Instantgeluk door een kledingstuk
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Ja, op zich wel, hoor ik je denken. Ik wil er
best mijn geld aan uitgeven. Maar niet ál mijn
geld. Eerlijke kleding is toch heel duur? Nee.
Dat valt echt mee. Het is over het algemeen
wel iets duurder dan andere kleding, maar
niet onbetaalbaar. Er zijn merken, zoals
People Tree en studio JUX, die hetzelfde
prijsniveau hebben als vergelijkbare ‘gewone’
labels. En trouwens, veel merken zijn eigenlijk te goedkoop. Dat kán eigenlijk helemaal
niet, zonder dat er iets of iemand lijdt. Eerlijke merken dwingen geen te lage prijzen af.
Daarbij zijn ze nu vaak nog kleiner, waardoor
ze al hun kosten moeten verdelen over minder stuks. Mijn nieuwe jas is behoorlijk duur,
maar op een goede manier gemaakt en een
langetermijnaankoop. Eerlijke kledingmerken
gebruiken vaak materialen van hoge kwaliteit, wat meer kost. Maar je doet er ook veel
langer mee, dus tel uit je winst.

Is dat niet wat we allemaal zoeken als we winkelen? Zo zou het toch eigenlijk moeten zijn,
dat wat je koopt en draagt je écht blij maakt.
Dat je je bijzonder voelt in je nieuwe (of
tweedehands) rokje, trots bent op je speciale
tas of dankbaar voor je warme vest. Heerlijk!
Maar al te vaak lijken we dat een beetje kwijt
te zijn. Impulsief gekochte shirtjes belanden
met prijskaartje en al achter in de kast, die
uitpuilt maar toch niks leuks biedt om aan
te trekken vandaag. We kopen met z’n allen
steeds meer kleding, maar besteden er steeds
minder aan. En beleven er misschien ook
steeds minder plezier aan. Dat vind ik jammer.
Ook omdat de mensen die dat shirtje gemaakt hebben zo weinig waardering krijgen
voor wat ze voor ons doen. Miljoenen mensen naaien zich dag in dag uit suf om ervoor
te zorgen dat wij de laatste mode of ‘it’-bag
kunnen dragen. En dat dat steeds goedkoper moet, betekent weinig goeds voor de
omstandigheden waaronder ze werken. Zij
hebben het zó zwaar, en wij behandelen
vervolgens die kledingstukken zo’n beetje als
wegwerpartikelen – dat voelt niet juist. Voor
hen niet, niet voor het milieu, maar ook niet
voor ons. Het moet toch veel leuker kunnen?

Wat eerlijke kleding eigenlijk is, en vooral
waar je die dan kunt kopen, vragen veel
mensen zich af. Ik kon de afgelopen jaren
niet naar een feestje zonder het daar de hele
avond over te hebben (vandaar ook dit boek,
zul je begrijpen). En dat snap ik maar al te
goed. Het lijkt nogal ingewikkeld allemaal,
omdat er zoveel verschillende issues bij komen kijken.

Daarom vind ik eerlijke kleding zo belangrijk. Het kán namelijk inderdaad veel leuker.
Eerlijke kleding kopen betekent een beter
leven voor de mensen die onze kleren maken,
minder vervuiling en verspilling, en een ﬁjn
gevoel bij wat je draagt. Steeds meer mensen zijn daarnaar op zoek en willen liever hun
geld uitgeven aan iets waar een goed verhaal
achter zit. Jij vast ook?

Neem mijn jas. Die is van wol, en dus is dierenwelzijn heel belangrijk. Maar de rest van de
jas, zoals de voering en de knopen, waar is die
van gemaakt? En door wie is hij eigenlijk in
elkaar genaaid? Kreeg diegene daar genoeg
voor betaald en hoefde hij of zij niet over te
werken? Hoe is de jas vervolgens verpakt en
vervoerd? Komt het niet allemaal van heel
ver? En veganistische kleding is vast beter,
want daar zijn geen dieren bij betrokken.
Maar worden alternatieven voor leer niet vaak
van plastic gemaakt, dat van olie komt? Allerlei vragen die meteen laten zien dat eerlijke
kleding voor mij gaat over zowel mens, dier
als milieu. Het is ingewikkeld, maar het is geen
rocket science. En je hebt nu dit boek! Ik ga je
helpen, bijvoorbeeld om bewustere keuzes te
kunnen maken.
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Je zou nu zomaar kunnen denken: niks voor
mij. Dat hoeft ook niet. Er zijn op het gebied
van eerlijke kleding meerdere wegen naar
Rome (of Milaan of Parijs, in modetermen),
en sowieso is kopen maar een van de manieren waarop je kunt bijdragen aan een betere
wereld. Je kunt ruilen, recyclen, wassen,
vragen stellen, je mening geven, repareren,
zelf maken en nog veel meer. Dat is ook het
leuke aan kleding, dat je er zoveel mee kunt!
Ik hoop dat dit boek je inspireert en op ideeën
brengt.

Dat is in elk geval een van de dingen die ik
probeer te doen. Want een heilige ben ik
zeker niet, en een volle kledingkast heb ik
zeker wel. Laat ik maar eerlijk zijn: ik houd erg
van jurkjes, van tassen, van schoenen en van
jassen. Ik koop dus graag kleding. Boycots
helpen de mensen in de kledingindustrie ook
niet veel verder. Als je geen kleding meer
koopt van een bepaald merk, hebben diegenen die de collectie maakten immers minder
werk, en als je geen klant bent hoeft het merk
niet naar je te luisteren. Dus je zult mij niet
horen zeggen dat je geen kleding mág kopen.
Miskopen zijn me ook niet vreemd – wat doet
dat zilverkleurige truitje met die pailletten
toch nog steeds op mijn stapel?

Ik heb mijn nagels gelakt voordat ik dit allemaal begon te typen. Dit is namelijk mijn
eerste echte schrijfdag, en ik vond dat zoiets
in stijl moest gebeuren. Dat doe ik nog niet zo
lang, nagels lakken. Ik kon namelijk nooit een
merk vinden dat niet allerlei nare chemicaliën bevat. Een tijdje geleden was ik in Parijs
voor een ethical fashion-beurs, en natuurlijk
struinden we de stad af op zoek naar de
beste winkeladresjes. In Green in the Cities
stond een prachtige grijsblauwe lak op mij te
wachten van het merk butter LONDON. Hij is
misschien niet perfect, maar in elk geval niet
giftig en bevat geen schadelijke stoffen als
formaldehyde en parabenen.
Want hoe je eruitziet stopt natuurlijk niet bij
je kleding. Mode gaat net zo goed over accessoires als tassen, sieraden en schoenen,
maar ook over make-up en verzorgingsproducten. Eerlijk is voor mij een lifestyle, en dan
het liefst een die niet alleen mij maar ook de
wereld mooier maakt. Daarnaast draag je niet
alleen dingen op of aan je lichaam, je stopt er
ook van alles in. En ook dat is zeer bepalend
voor je uitstraling en hoe je eruitziet. Eten en
drinken moeten we elke dag, net als kleren
dragen, en de keuzes die we op dat gebied
maken bepalen voor een belangrijk deel onze
impact op de wereld. Ik woon in AmsterdamOost en ben een van die mazzelaars met een
tuin, waarin ik met mijn vriend een moestuin
heb gemaakt. Je eigen voedsel verbouwen
kan heel leuk zijn, maar ook als je die mogelijkheid niet hebt (of er geen zin in hebt) is er
veel dat je zonder veel moeite kunt doen voor
een eerlijke, vrolijke en lekkere wereld.

Maar ik moet zeggen dat ik me mijn laatste
grote blunder niet meer goed kan herinneren.
Ik ben nu zo’n tien jaar met eerlijke kleding
bezig en mijn koopgedrag is echt veranderd.
Ik probeer nu geen impulsaankopen meer te
doen, niet te veel te kopen en na te denken
over wat ik werkelijk nodig heb. Een beetje
zoals je vroeger voor je verjaardag in speelgoedfolders iets uit ging zoeken voor je verlanglijst. De wollen jas van Izzy Lane had ik al
een tijdje op het oog voor ik hem kocht. Ik heb
rondgekeken, bedacht wat ik wilde en wat ik
nodig had. Ik wil natuurlijk graag kleding van
een merk kopen dat zich echt inzet voor een
eerlijke en schone industrie. En dat hoeft geen
merk met een jutezak als logo te zijn.
Een van de grootste vooroordelen over
eerlijke kleding die ik graag de wereld uit wil
helpen is dat die niet mooi of fashionable is.
Onzin! Er gebeurt enorm veel op dat gebied,
het is het meest innovatieve onderdeel van de
modewereld en er zijn steeds meer te gekke
merken. Ik stel ze in dit boek aan je voor.
Soms vind ik het nog best moeilijk om iets
wat ik heel mooi vind niet meteen te kopen,
maar uiteindelijk heb ik nu wel veel meer
plezier van mijn outﬁts. Zeker omdat ik ook
regelmatig tweedehands vind wat ik zoek,
waardoor een kledingstuk of tas een tweede
leven krijgt. Er zijn meer spijkerbroeken op de
wereld dan mensen, dus we hebben niet per
se alleen maar nieuwe dingen nodig.

11

talking dress

Eén druppel is genoeg om de kleur
van een hele kan water te veranderen

Alle beetjes helpen, en beginnen is al het
halve werk. Ik hoorde een paar dagen geleden
op de lancering van de Marie Claire Smart
Women Top 100 een prachtige uitspraak:
“Dat is maar een druppel op een gloeiende
plaat, wordt vaak gezegd. Maar één druppel is genoeg om de kleur van een hele kan
water te veranderen.” Dank je wel dat je bent
begonnen en mijn boek leest.

Omdat kleren, accessoires, verzorging en
eten zoveel met elkaar te maken hebben
is lifestyle ook een onderdeel van dit boek,
maar van kleding weet ik het meest. En zelfs
daarvan niet genoeg. Ik wou dat ik alles wist,
maar dat is helaas niet zo. De ontwikkelingen
gaan ook zo snel dat ze een boek meteen
inhalen. Daarbij zit de kledingindustrie heel
ingewikkeld in elkaar - dat past nooit allemaal
op deze pagina’s. Dit boek vertelt je alles over
eerlijke kleding (en lifestyle) en wat je nodig
hebt om er zelf mee aan de slag te gaan.
Ik ben van jongs af aan gefascineerd door
kleding, en ik wil graag de wereld achter
onze jurkjes en jeans duurzamer en eerlijker
maken. Ik heb bijna acht jaar bij de Schone
Kleren Campagne gewerkt, een organisatie
die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Daar ben ik zeer
dankbaar voor, en veel van wat ik wél weet
heb ik daar geleerd. Halverwege 2011 begon ik
mijn eigen bureau: talking dress. Met talking
dress wil ik eerlijke kleding op de kaart zetten
in Nederland en het verhaal achter onze kleding tot leven wekken. Of eigenlijk verhalen,
want voordat jij je jeans vanochtend aantrok
heeft zich al van alles rond die spijkerbroek
afgespeeld. Van het ontwerpen, bestellen, katoen zaaien, oogsten, spinnen, verven, naaien
en distribueren tot marketing, media, beurzen
en winkels...
Al die stappen maken zo’n vanzelfsprekende
handeling als je aankleden mogelijk, en
achter elke stap zitten echte mensen. Dit is
hun verhaal, maar ook mijn verhaal. Dit boek
reﬂecteert mijn ervaring, mening en persoonlijke passie. Kleren zijn voor ons zó belangrijk:
ze beschermen je, houden je warm en geven
je identiteit, persoonlijkheid en uitstraling.
Zonder kleren zouden we de deur niet eens
uit kunnen. Toch staan we er weinig bij stil. Ik
hoop dat je na het lezen van dit boek met andere ogen naar (je) kleren kijkt, voelt dat de
mode-industrie aan het veranderen is (mede
door jou!) en geïnspireerd bent geraakt om je
eigen eerlijke kledingkast te creëren.

Marieke
PS Wil je na het lezen nog meer weten over
de weg naar een eerlijke en fashionable garderobe, waar je net zo gelukkig van wordt als
ik met mijn nieuwe jas? Je kunt me bereiken
via mijn website www.talkingdress.nl, bijvoorbeeld voor een workshop of lezing over
de wereld achter je kleding. Ik hou daar de
shop- en inspiratiegids up-to-date, en je
vindt er instructieﬁlmpjes bij een paar van
de zelfmaakideeën en recepten uit dit boek.
Je kunt er de gids ook gratis als app voor je
telefoon downloaden. Wil je op de hoogte
blijven, volg me dan via facebook.com/
talkingdress of @talkingdress. Tot daar!
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• WORD IK HEEL BLIJ VAN HET IDEE DAT
IK DIT KLEDINGSTUK STRAKS DRAAG?

• MOET HET VEEL GEWASSEN WORDEN,
OF GESTOOMD?
• KAN HET HERGEBRUIKT OF GERECYCLED
WORDEN ALS IK HET OOIT WEGDOE?

• GAAT HET LANG MEE?
• IS HET DE INVESTERING, OF
JUIST HET KOOPJE, WAARD?

• WEET IK IETS OVER HOE, WAAR
EN WAARVAN HET GEMAAKT IS?
• IS ER EEN ALTERNATIEF DAT EERLIJK
EN/OF DUURZAAM IS?

~<(st!m$=abe bg<

alles over
eerlijke kleding
en lifestyle

• ZIE IK MEZELF DIT OVER EEN
PAAR JAAR NOG DRAGEN?

mét shop gids
en doe- het-z elftip s

www.becht-boeken.nl

talking
dress

YOUR CLOTHES ARE AMAZING, AND I CAN TELL
THERE IS A WONDERFUL STORY BEHIND THEM. IS
THAT ETHICAL FASHION, SECONDHAND OR DID
YOU MAKE/MEND IT YOURSELF? I THOUGHT SO!
YOU HAVE GREAT STYLE, AND OBVIOUSLY PUT
QUITE SOME THOUGHT INTO YOUR OUTFIT. YOU
LOOK RADIANT AND LIKE A VERY NICE, HEALTHY
AND HAPPY PERSON.
I’M SURE IT’S GREAT TO BE YOU.
WITH LOVE, ME!

• STAAT HET ME HEEL GOED?
• COMBINEERT HET MAKKELIJK
MET ANDERE DINGEN DIE IK HEB?

alles over eerlijke kleding en lifestyle

talking
dress

alles over
eerlijke kleding
en lifestyle

Meer informatie over dit boek vol tips over wat jij kunt
doen voor een geweldige en groene garderobe vind
je op www.talkingdress.nl.

Marieke Eyskoot (1977) zet met haar
expertisebureau Talking Dress eerlijke
kleding op de kaart. Ze maakte de gratis
fair fashion en lifestyle shopping app
‘Talking Dress’, is mede-initiatiefnemer
van MINT, de eerste vakbeurs voor eerlijke
kleding in de Benelux, en werkte bij de
Schone Kleren Campagne. Marieke staat
in de duurzame top 100 van Trouw en
werd door Het Parool genomineerd als
Amsterdammer van het Jaar en door
Glamour, Viva en Marie Claire voor hun
lijsten topvrouwen. Ze is presentator,
geeft workshops en is veelgevraagd
spreker op events als TEDxAmsterdamWomen en de Amsterdam Fashion Week.

MARIEKE EYSKOOT

YOU LOOK BEAUTIFUL.

• HEB IK DIT ECHT NODIG?

talking dress

• met shopgids en doe-het-zelftips
• veel interviews met leading ladies uit
de eerlijke kleding- en lifestylewereld
• informatie over labels en organisaties
• vol zelfmaaksuggesties en patronen
• inspiratie voor eten en cosmetica
(inclusief recepten)

mé t sho pg ids
en do e-h et- zel ftip s

TAL KIN G DRE SS
SLI M WIN KEL EN- KAA RT

MARIEKE EYSKOOT

MIJN GOEDE VOORNEMEN(S)

ZO WIL IK VOORTAAN (EERLIJKE) KLEREN KOPEN:

Deze kaart zat in het boek Talking Dress - alles over eerlijke kleding en lifestyle.
Meer informatie en tips over wat jij kunt doen voor een geweldige en groene garderobe
vind je op www.talkingdress.nl.

Zou je graag eerlijke kleding kopen, als je maar wist
waar? Vraag je je af wat je zelf kunt doen voor een
groene(re) garderobe? Wil je weten wat duurzame mode
nu eigenlijk is? Dit boek geeft je de antwoorden en wijst
je de weg naar je eigen fair fashion lifestyle. Van shoptips
tot wasweetjes, van ruilideeën tot doe-het-zelftrucs, van
kleding tot accessoires, verzorgingsproducten, eten en
zelfs trouwen: Talking Dress maakt het makkelijk en leuk
om goed te doen en er tegelijkertijd geweldig uit te zien.

