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Wees creatief

Of laat het doen

.dingHetismooie
van tweedehands kledat je het niet per se hoeft te

Weg met het weggooien
Haal het maximale uit een tweedehands leven
© Het gemaksleven zit
ons in de weg: we hechten
niet aan onze spullen en
vervangen alles zonder erbij
na te denken.
©

Een ode aan hergebruik.

Door Maite Vermeulen
Met zwarte mutsen op en sjaals opgetrokken tot vlak onder hun ogen rijden de vijf jongeren op hun te kleine
fietsen. Ze zien eruit of ze een overval
gaan plegen. Toch stoppen ze niet bij
een juwelierszaak of bij het tankstation – nee, ze rijden door tot achter de
markt, een klein steegje in, en houden halt bij de afvalcontainers. Fietsen tegen de container, klein sprongetje, en hop: graaien maar. Twee pompoenen, wortels, een tomaat en een
paprika komen tevoorschijn tussen
de afvalzakken. En een oude wok. Alles gaat de rugtassen in en thuis
wordt een maaltijd bereid.
Deze jongeren uit Montreal, Canada, zijn geen zwervers, maar dumpster
divers. In de korte muzikale documentaire Surfing the Waste tonen zij aan de
hand van zelfgeschreven liedjes hun
levensstijl: al hun spullen, van slaapbank tot kruidenrekje en van koelkast tot stereo-installatie, hebben ze
op straat gevonden. En niet alleen
hun spullen, ook hun eten komt uit
de vuilnisbakken. De één noemt het
een „creatieve manier om je behoeftes
te vervullen”, een ander omschrijft
hoe gelukkig hij wordt van de wetenschap dat hij niet bijdraagt aan de
enorme afvalberg die onze maatschappij produceert.
De methode van het groepje dumpster divers uit Montreal is nogal extreem. En het zijn stereotype activisten met ongekamd haar, een gat ter
grote van een duim in één oor en
broeken met handige grote zakken

op elke mogelijke plek. Kriebels om
in een vuilnisbak rond te snuffelen
krijg je niet van de documentaire.
Maar wel een ander soort kriebels.
Kriebels van afkeer, tegen de overvloed waaraan we gewend zijn geraakt in de afgelopen decennia. En tegen het gemak waarmee we spullen
weggooien die nog prima te gebruiken zijn.
Want dat is het. Gemak.
Het gemak van onwetendheid. Hoe
verder ons leven zich heeft verwijderd van het productieproces, hoe gemakkelijker het is om iets weg te
gooien. We hechten niet aan onze
spullen, want we realiseren ons niet
hoeveel handen er aan een sjaal hebben gebreid, hoeveel uren werk er in
een mobieltje zitten, hoeveel energie
het heeft gekost om de Billy in de Ikea
te krijgen. Als je zelf een muts breit,
gooi je die niet zomaar weg.
Dat is het volgende gemak: het gemak van het vervangen. We worden
steeds rijker en hoe meer onze welvaart toeneemt, hoe meer de relatieve
waarde van onze spullen afneemt.
Een telefoon of een televisie, die twintig jaar geleden nog een paar maandsalarissen kostte, kunnen veel mensen nu zonder te sparen kopen. Zie de

rijen voor de Apple Store als Jobs weer
met een nieuw apparaatje kwam of
voor de H&M als Viktor en Rolf een
kledinglijn ontwerpen.
Bovendien heeft internet het
steeds gemakkelijker gemaakt aan
producten te komen. Niks geen
woonboulevards aflopen, gewoon
©

Waar eindigt dat gat
in de grond waar
we ons glas en
papier in gooien? §

naar kijkenvergelijk.nl. Met drie
muisklikken wordt het meubel de
volgende dag bezorgd en nemen drie
sterke mannen de oude meubelen
meteen mee.
En dat brengt ons bij het laatste gemak: het gemak van het weggooien.
Door de jaren heen is ons afvalverwerkingsysteem een geoliede machine
geworden, waardoor we geen omkijken meer hebben naar ons afval. Waar
nemen die drie sterke kerels je oude
bank mee naar toe? Waar gaan die
vuilniszakken heen die elke dinsdagochtend van de stoep verdwijnen? En
waar eindigt dat gat in de grond waar
we ons glas en papier in gooien? Het
interesseert ons niet.
Opgeruimd staat netjes.
Natuurlijk weten we dat minder afval produceren beter is voor het milieu. En dat goedkope spullen vaak niet
duurzaam zijn geproduceerd. Dat je
beter geen aardbeien kunt eten in de
winter. En dat je een trui aan moet
doen in plaats van de verwarming een
graadje hoger. Dat je je was op een
rekje moet drogen. En dat je eigenlijk
met de trein naar Londen moet in
plaats van met het vliegtuig. Maar ja,
uiteindelijk wint onze goede vriend
Gemak het altijd van de nieuwe buurjongen die Duurzaamheid heet.

De oplossing ligt voor de hand:
tweedehands spullen.
Tweedehands is tegenwoordig niet
alleen meer voor artistieke veganisten of alleenstaande moeders die in
de Wibra werken. Het is steeds hipper
om te pronken met een tweedehands
tasje – dat dan ineens vintage heet. Of
om een Nokia 3310 op te nemen – die
dan ineens retro is.
Bovendien voelt het goed om iets
een nieuw leven te geven. Een beetje
alsof je een zwerfkatje in huis haalt.
Het probleem met tweedehands is
alleen wel dat je moet weten waar je
het moet zoeken. Je wil geen kat met
vlooien.
Daarom vandaag praktische tips
om het meeste uit een tweedehands
leven te halen. Gemakkelijk. Leuk. En
– niet verder vertellen – goed voor het
milieu.

kopen. Wat we hebben allemaal wel
eens iets wat we weg willen doen.
Waarom niet gewoon ruilen? Volgende tip voor een succesvol tweedehands leven is dus: organiseer
een kledingruilfeestje. Entreeprijs:
een zak vol kleren die je niet meer
draagt. Hoe meer vrienden met zo’n
zak aan komen zetten, hoe groter de
berg kleding is waar iedereen vervolgens naar hartelust in kan graaien op
zoek naar een gratis nieuwe garderobe. Je zal verrast zijn hoe blij anderen zijn met jouw ‘saaie’ oude kleren.

.ookWaar
tweedehands kleding zich
goed voor leent is‘costumizen

en opleuken. Daarbij hoef je niet
eens ‘nieuwe’ tweedehandskleding
te kopen: je kunt gewoon de oude
spullen in je kast gebruiken. Bijvoorbeeld: naai een mooi stukje vitrage
of kant op een saai hemdje. Scheur
een oud shirtje of rokje aan flarden
en naai de slierten voorop een ander
hemdje, zodat er ruches ontstaan.
Vervang de knopen op een saai
bloesje door felgekleurde, misschien zelfs van verschillende grootte. Haak of borduur een randje aan
de mouwtjes van een T-shirt. Maak

.

van een oud spijkerjasje een bolero.
Enzovoorts. Heel veel leuke knopen,
lintjes, kantjes, kun je bijvoorbeeld
krijgen bij Jan de Grote Kleinvakman op de Amsterdamse Albert
Cuypmarkt.

Mocht je nu zelf niet zo creatief
zijn, dan zijn er genoeg crea-bea’s
die voor jou willen werken. Bijvoorbeeld lodicha.nl: stuur een kledingstuk toe en er wordt een nieuw kledingstuk van gemaakt.

.

.jasjeOokgeven.
meubels kun je een nieuw
Juist tweedehands

Of wat dacht je van tassen gemaakt van oude postzakken
(www.fazzo.nl) of gebruikte vrachtwagenbanden en autogordels (Freitag). Nieuw, maar toch tweedehands.

koopjes op de rommelmarkt kun je
met een beetje creativiteit omtoveren tot de pareltjes van je woonkamer: je moet alleen even met een
andere bril naar de spullen kijken.
Denk bijvoorbeeld aan meubelstickers (www.brocanteriesophie.nl),
witwasverf (kan oude kasten een
prachtig uiterlijk geven), sloophout
(levert mooie bijzettafels op als je er
een paar wieltjes onder zet), kasten
behangen, stoelen opnieuw stofferen enzovoorts.

.

En voor meubels geldt hetzelfde:
Verdraaid Goed maakt bijvoorbeeld
tafels van oude reclameborden.
En Restoration Hardware tovert oude hutkoffers om tot prachtige kasten.

.

Hoe ver dit kan gaan kun je zien in
HaKa, een kantoor waarin een muur
is gemaakt van een berg oude kleding. En op woensdag 21 december
kon je zelfs nog een ‘tweedehands’
kerstboom uitzoeken op de Hoge
Veluwe.

. Creatief met elektronica, dat ligt
misschien niet direct voor de hand.
Toch zijn er genoeg kunstenaars die
van oude onderdelen de mooiste
dingen maken. Andrea Petrachi
maakt bijvoorbeeld bizarre beestachtige sculpturen en James Corbett gebruikt oude auto-onderdelen
voor zijn werk. Decoreer je huis met
je oude centrifuge.

.

Zelfs oude elektronica kun je een
nieuwe functie geven. De website
MyGaming maakte een klok van een
oude harddrive en een salamisnijder van een CD speler.

Advertentie

84 pct nuttig verwerkt

.

In Nederland gooiden we volgens
het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2008
63 miljoen ton afval weg: dat zijn ongeveer negen miljoen vrachtwagens
vol. Daarvan werd 53 miljoen ton (84
pct) op een nuttige manier verwerkt.

WEGENS SUCC

VERLENGD!

TOT 9 JANUARI 2012 HEEL VEEL VOORDEEL OP DIVERSE MODELLEN

.

‘Nuttig’ is bijvoorbeeld het composteren van gft-afval en het recyclen van puin dat ontstaat bij de
sloop van gebouwen als ondergrond van wegen. Maar ook als tijdens het verbranden van afval energie wordt opgewekt, valt dit onder
‘nuttig’ gebruik. De overige tonnen
worden verbrand (8,1 miljoen ton),
gestort (1,7 miljoen ton) en geloosd
(0,5 miljoen ton).
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DE NIEUWE TWINGO
STAP IN VANAF
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MÉGANE ESTATE

€ 7.990,-

STAP IN VANAF

BIJTELLING VANAF

GRATIS
STRAAT
STAATSLOTEN

the Waste: A Musical
v Surfing
Documentary About Dumpster
©

t.w.v.

Diving is te bekijken via
www.idfa.nl

€ 23.790,€ 116,- PER MAAND

€130,-

bij aanschaf van
een nieuwe
Renault
Weet waar je moet zijn
V I N TA G E
Wanneer wordt een muf ruikende
bak oude kleren vintage? Waarschijnlijk als de mode uit de laatste
helft van de vorige eeuw ineens een
comeback maakt. Zoals nu. Rokken
in de taille en over de knie, felgekleurde leggings, hooggesloten Avormige jurkjes: het kan allemaal
weer. En waarom de remake van de
H&M kopen als er nog genoeg originele items te vinden zijn?
Kringloopwinkels vind je in elke
stad, maar het is het slimst om in
sjieke gemeentes te gaan neuzen
(denk aan Blaricum, Wassenaar,
Amsterdam Oud-Zuid), omdat mensen daar meer goede spullen en
merkkleding wegdoen.
Hier een paar winkels, markten en
webshops waar je gegarandeerd
slaagt voor vintage kleding:
Rotterdam: ‘Sister Moon’ op de
Nieuwe Binnenweg, Cheap Fashion
aan de Meent. De maandelijkse
Swanmarket is ook een aanrader.

.

.

Amsterdam: De negen straatjes
met winkels als Laura Dols, Lady
Day, Djoeke Wessing, ’t Runnertje
en Zipper, die er er al sinds de jaren
zeventig zitten. Maar ook Episode op
het Waterlooplein en PS Atelier in de
Oude Spiegelstraat, met tweedehands designerkleding.
België: De Rue Haut in Brussel is
een vintage-walhalla. Tientallen vintagewinkels voor zowel mode als
meubels. En de grote markt in Luik
op vrijdag- en zondagochtend.
Online: Goede vintage webshops
zijn Poppy’s Parade, Doortje Vintage, Shop Vintage en Sugar Sugar.

.

.

. Amsterdam: Van Dijk en Ko (geweldige retro stoelen en buffetkasten), Neef Louis (vintage design uit
de jaren zestig), Hout en Nieuw
(mooie kasten) en Juffrouw Splinter
(voor spiegels en commodes). In de
IJ-hallen is eens per maand ook een
zondagse rommelmarkt. Hetzelfde
geldt voor de NDSM-werf.
Online: Marktplaats natuurlijk, en

.

ook op www.gratisafhalen.nl wil
nog wel eens een mooie set tuinmeubelen voorbij komen. Mooi spul
uit de jaren vijftig, zestig en zeventig
vind je bij Freaky Furniture.
ELEKTRONICA
Natuurlijk kun je in tweedehandswinkels vaak nog goed werkende
wasmachines, televisies en magnetrons vinden. Maar garantie ontbreekt. Toch zijn er veilige opties
voor tweedehands elektronica. De
website mercero.nl, bijvoorbeeld,
biedt oude mobieltjes aan, maar
met een nieuwe accu. Die gaan nog
jaren mee.

.

Mocht je toch echt een nieuwe
smartphone of een flatscreen willen,
dan kun je je oude elektronica altijd
nog slijten aan een bedrijf dat het recycled. Bijvoorbeeld op de site verkoopjetelefoon.nl. Hier krijg je voor
een werkende iPhone al gauw 100
euro, voor een niet werkende 25 euro.

STAP IN PREMIE € 1.000,PACK INTRODUCTION van € 925,- nu voor slechts € 275,-

€885,-

AANBOD VOOR LEASERĲDERS
gratis accessoirecheque t.w.v. € 500,-

WWW.RENAULT.NL

14%
BIJTELLING

Aanbetaling

Totaal
kredietbedrag

Slotsom

Looptĳd in
maanden

Vaste
debet
rentevoet

Jaarlĳks
kostenpercentage

Totaal te
betalen
bedrag

€ 7.990

€ 4.990

€ 3.000

€-

24

0,0%

0,0%

€ 3.000

€ 125

€ 7.990

€ 2.990

€ 5.000

€-

24

0,0%

0,0%

€ 5.000

€ 208

€ 7.990

€ 4.990

€ 3.000

€-

24

9,9%

9,9%

€ 3.305

€ 138

€ 7.990

€ 2.990

€ 5.000

€-

24

9,9%

9,9%

€ 5.509

€ 230

Contante
waarde
Actie tarief

MEUBELS
Rotterdam: SPAM op de Zaagmolendrift heeft alles van lampen tot
servies tot ledikantjes. Ook Piekfijn
(tweedehands warenhuis) en De
Aap met de Gouden Ring (hele
mooie retro meubels) zijn aanraders. Of de markt bij Blaak en De Garage Curiosa in Kralingen.

NÚ MET INTRODUCTIE-AANBOD:

GRATIS

Standaard
tarief

Maandtermĳn

Actieperiode Salon de Promotion en Staatsloterijactie 12 december tot 9 januari 2012. Kijk altijd voor de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. Eco2 premie alleen van toepassing op de Twingo en Clio en bij inruil van een auto ouder dan 1995. Genoemde vanafprijs Twingo à € 7.990,- is inclusief
tijdelijke Stap-in premie van € 500,-. Customizepakket Twingo leverbaar vanaf versie Collection. De Twingo Eco2 versies zijn vrijgesteld van wegenbelasting + bpm en vallen in de 14% bijtellingscategorie op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges
en kosten rijklaar maken. Genoemde vanafprijs Mégane à € 22.790,- is inclusief tijdelijke Stap-in premie van € 1.000,-. De Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. Getoonde modellen kunnen afwijken van het actiemodel. Getoonde Mégane ECO2 modellen met 14% bijtelling kunnen afwijken, de foto’s gebruikt
zijn modeljaar 2011 en de Mégane met 14% bijtelling is alleen leverbaar als modeljaar 2012. De Mégane Hatcback ENERGY dCi 110 Stop & Start is verkrijgbaar vanaf € 22.790,-, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.290,- en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vanaf € 23.790,-. De Mégane
Hatchback ENERGY dCi 110 Stop & Start, de Mégane Coupé ENERGY dCi 110 Stop & Start en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vallen alle drie in de 14% bijtellingscategorie, de aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Genoemde prijzen zijn incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges
en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Bij aankoop van een nieuwe Renault personenauto in de actieperiode ontvangt u een Straat Staatsloten à € 130,- zonder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012. Over de actie is geen correspondentie mogelijk.
Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM
vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Wind, Clio (Estate), Modus en Kangoo Family orders van particulieren tussen 04/10/2011 en 09/01/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te financieren bedrag € 5.000 voor de
Twingo, € 7.500 voor de overige modellen. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beeïndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toestsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond
op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 3,4-6,7 l/100 km. Resp. 29,4-12,3 km /l. CO2 90-155 g/km.

