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WAT IS
TWEEDE-
HANDS
MODE
NOG
WAARD?
Devraagnaar
tweedehandskleding
is explosief gestegen.
Maarhet aanbod
groeitmisschien
nogwelharder.
Wie eennetteprijs
wil krijgenbij het
doorverkopenvan
eendesignermerk
moet opde juiste
plek zijn.

DoorSusan
Sjouwerman

E
ind juli streek
hetdoorEuropa
reizendeevenement
Vinokiloneer in een
voormaligenacht-
club inAmsterdam-

West. Bezoekers kondener
zomerse vintage enmainstream
tweedehandskledinguitzoeken
voor 60europerkilo, grofweg
drie tot vijf kledingstukken.Het
evenement eindigdemet een
uitverkoop,waarbij klerenen
accessoires voor 30 europer kilo
meenaarhuismochten.Eenpaar
dagen laterhing inFrankfurtweer
eennieuwe voorraad tweedehands
modeaandemobiele rekken.
Zo’nEuropees tourevenement

waar inbulkwordt verkocht is
tekenend voorde sterk groeiende
populariteit van tweedehands
kleding. AdviesbureauBoston
ConsultingGroup (BCG) rekende
onlangs voordatdewereldwijde
markt voor tweedehandsmode

dekomende vijf jaarmet 15 tot
20procentper jaar zal groeien. In
sommigewesterse landenzal het
aantal verkochte tweedehands
kledingstukkenzelfs elk jaar
verdubbelen, zo voorspelt BCG.
OnlineverkoopplatformsalsVin-
ted (dat vorig jaardeNederlandse
concurrentUnitedWardrobe
overnam) enVestiaireCollective
spelendaar eengrote rol in.Maar
er komenook steedsmeer fysieke
verkooppunten.Uit cijfers van
deKamer vanKoophandel blijkt
dathet aantal tweedehands-
kledingwinkels inNederland vorig
jaarmet 7procent toenam.Wie
eeneerder gedragen itemmet een
uniekkarakter zoekt, kannuop
2415 locaties terecht.

Afdingen
Diepopulariteit heeft ookeen
keerzijde.Het aanbodvan twee-
dehandskleding is inmiddels zo
groot, dat eenflinkdeel vande

◆ PRE-OWNED ENPRE-
LOVED: tweedehands
kledingenaccessoi-
res, eerder gedragen
door iemandanders.

◆ VINTAGE:kledingen
accessoires vanmin-
stens25 jaar oud.
‘Vintage’wordt soms
onterecht voornieu-
were tweedehands
kledinggebruikt.

◆ ANTIEK:kledingen
accessoires vanmin-
stens100 jaar oud.
Zeldzamestukken.

◆ RETRO:kledingen
accessoiresdie geïn-
spireerd zijnop vin-
tage.Meestal nieuw
enongebruikt.
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zegtwinkelierMariska vander
Haven (24).
Ze is een vande vele jonge

ondernemersdie opde tweede-
handsmarkt actief zijn. Twee jaar
geleden verkocht zenog ingeza-
meldekleding van vriendenen
bekendenopzogenoemde closet
sales, inmiddels runt ze tweede-
handskledingwinkelWordeens
wakker, inAlphenaandenRijn.
Ze geeft vooral fast fashion van
ketens alsH&MenZara eennieuw
leven, deels ook via verkoopop
Instagram. ‘Er zijn in coronatijd
enormveel Instagram-accounts
bij gekomendie tweedehands
mode verkopen.Maardedoel-
groepgroeit ooknog steeds.’Haar
klantenonderhandelennooit over
deprijs vaneenkledingstuk, zegt
VanderHaven.
OokbijKolifleur, dewinkel

vanBerit vanOlphen (38), inde
Amsterdamse Jordaan,heeft twee-
dehandsmodeeen vasteprijs.

Bij het reizende
evenementVinokilo
kun je gedragen
kledinguitzoeken voor
60europer kilo.

itemswaarde verliest. Zoblijkt uit
onderzoek van vakbladBusiness
of Fashiondatmaar 5 tot 7procent
vanalle aangeboden tweede-
handskledingoponlineplat-
forms verkochtwordt.Het is geen
vanzelfsprekendheidmeerdat
eenPrada-jurk ingoede conditie
de eigenaarbij verkoopeenpaar
honderdeurooplevert.OpVinted
worden jurken vanhet Italiaanse
luxemerk voorminderdan50euro
aangeboden.Enafdingen is ophet
platformmeer regel danuitzon-
dering. ‘OpVintedwillenkopers
eenkledingstukaltijd voor zomin
mogelijk geldhebben.Daar zit je
als particulier niet op tewachten
als je eenpaarmooiekledingstuk-
kenkwijtwilt voor eennetteprijs’,

‘I nhetvoorjaar
ben ikbegonnen
methethurenvan

kleding. Ikdoedatbij
Masterpiece.Zijhebben
eenshowroominDen
Haag,waar ik langskan
komenommijnwensen
enmatentebespreken
enomkleding tepas-
sen. Ikhuur tweeof
driekledingstukken
permaand.Prachtige
jurken,gave topsmetof
zonderprinteneenrok,
omerachter tekomen
dat ikéchtgeenrokken-
vrouwben.’
‘Welwerd ikverliefd

ophetNederlandse
merkMarjoleinEli-
sabeth;alle stukken
die ikvanzedroeg,
waren fantastisch.

Hetgrotevoordeel van
huren isdat ikkan
experimenterenmet
pasvormen,materialen
endrukkeprintjes. Ik
benveel vrijer inmijn
keuzedanwanneer ik
dekledingzoumoeten
aanschaffen.Maarhet
duurzamekarakter is
dehoofdreden: ikvind
hetgeenprettiggegeven
datsommigekleding
gekochtwordtvooreen
of tweekeerdragen.’

STEFANIE TIJSTERMAN-BROEKHUIZEN(33)
PILOOTBIJKLM
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‘Vooreen
podcastdie
ikmaakte,

sprak ikvorig jaarmet
deoprichtervaneen
kledingverhuurbedrijf
voorbaby’s.Geniaal
vond ikdat, en ik
ontdektedat zoietsook
voorvolwassenenbe-
stond.Sindsdienhuur
ikbijkledingbiblio-
theekLena, inAmster-
dam,enbijConscious
Collective.Dekleding
die ikdraagbijhet
presenterenvanevene-
mentenof talkshows
heb ikniet inovervloed
inmijnkasthangen– ik
hebeengezinmet jonge
kinderen.Huren isdan
eenuitkomst,het is
zondeomsteedsvoor

zo’nevenement ietsaan
teschaffen.’
‘Ikmaakanderen

ergraagenthousiast
voor,want ikvinddat
weals consumentenons
koopziekegedragonder
de loepmoetennemen.
Sommigendenkendat
ikkleding leenomdat
ikdienietkanofwil
betalen,maar ikben
permaandongeveer
hetzelfdekwijtals toen
iknogkledingkocht.’

ANICVANDAMME(38),
PRESENTATORENJOURNALIST

Zij richt zich juist ophethogere
segment,metmerkenalsAcne
Studios, SandroenGanni. ‘Je
kooptbijmij geen IsabelMarant
voor twee tientjes.Hetprijskaartje
vertegenwoordigt dewaarde van
het stuk.’
Maarwat is eenkledingstukop

de tweedehandsmarktdanprecies
waard?VolgensVanOlphenkomt
het eropneerdatdeprijs afhan-
kelijk is vandegewildheid vanhet
item. ‘Ik ziedepopulariteit van
nieuween tweedehandskleding
vaakdezelfdegolf doormaken: stij-
len enkleurendienieuwpopulair
zijn, zijnookopde tweedehands-
marktpopulair. Als je een trendy
stuk tweedehandsaanbiedt, kun
je er eengoedeprijs voor krijgen.’

Ookde conditie vaneen
tweedehandskledingstuk speelt
uiteraardmee, al is het aanbod in
fysiekewinkelsdoorgaans in (zeer)
goede staat. Vooral onlineworden
tweedehandsklerenenaccessoi-
resmet gebreken voor lageprijzen
aangeboden.
FleurFeijen (33) ziet als zelf-

standigmodetaxateur enexpert
bij veilingsiteCatawiki veelpre-
owneddesignerstukken langsko-
menenonderschrijft de stelregels
vanwinkeleigenaarVanOlphen.
‘Indemeeste gevallengaatde
waarde vanmodeomhoogals
itemsniet ofnauwelijks gebruikt
wordenenals zehip zijn. Als de-
nim in is, zijn vintagedenimpro-
ductenook in trek.Deprijzen voor

denimstijgendanop veilingenen
zelfs de verzekeringswaardegaat
omhoog.’ Tassenen juwelen zijn
volgensFeijenwaardevaster dan
kledingdoordat zeminder snel
geplaagdwordendoor gebruiks-
sporen.

Slordig aanhet rek
Wiewil investeren ineendesig-
neraccessoire en zekerwilweten
dathet later voor eengoedeprijs
kanwordendoorverkocht, doet
er volgensFeijen verstandig aan
specifiekemerkenenuitvoeringen
tekopen. ‘Tassenmethet typische
monogramvanFendi ofDior, limi-
ted editions vanLouisVuittonen
de classicflapbag vanChanel bij-
voorbeeld.Deprijzen vanKelly- en
Birkin-tassen vanHermès stijgen
vanwegede langewachtlijsten in
Azië ooknog steeds.’
Anderewaardevaste tweede-

handsartikelen:Cartier-brillen,
Hermès-sjaals en juwelen vande

grotemodehuizen. ‘Voor eenpaar
oorbellen vanChanel betaalde je
vijf jaar geleden650euro, numoet
jehetdubbeleneertellen’, zegt
Feijen.
Alsdeprijzen van sommige

kledingstukkenenaccessoires
zo toenemen,waarom levert die
Prada-jurkopVinteddanmaar
een schijntje openkunnenvin-
tageliefhebbersopeen voorma-
ligedansvloer kledingper kilo
inkopen?
DeondernemersVanderHaven

enVanOlphenmenendat jehet
juistepubliekmoet vinden voor
bepaalde stukken. ‘Ik stop veel
aandacht inhetpresenteren van
deklerenaanmijn volgers en ik
weetnaarwelke itemszij op zoek
zijn’, zegtVanderHaven. ‘Daar
wordtmeer voorbetaalddan voor
de tweedehandskledingdie in een
goedkopewinkel slordig aanhet
rekhangt.’ VolgensVanOlphen is
een stuk vanPradaofDriesVan

‘Als denim in is, zijn vintage
denimproducten ook in trek’

Merktassen, zoals
deze vanChanel,
zijn eengoede
investering.
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V
oorAmerikaanse
vrouwen indegrote
steden ishet al een
jaar of tiengebrui-
kelijk: een feestjurk

huren voor eenbruiloft of een
pak lenen voor eenpresentatie op
kantoor.Hetmerendeel doet dat
bij Rent theRunway, een vande
eerste onlineverhuurplatforms
terwereld voordesignerkleding
en -accessoires.Hetbedrijf gaat
nogdit jaarnaardeAmerikaanse
beurs.
InNederlandbleef dehuur-

markt voorkleding lange tijd
beperkt tot theater- en feest-
kledingbij verhuurbedrijvenen
smokings enmuffige itemsuit een
enkele kledingbibliotheek.Door
dekomst vanopRent theRunway
geïnspireerdebedrijvenwas ver-
huur vankleding eind2019ook in
Nederlandaardig inopkomst.De
Bijenkorf had rondde feestdagen
vandat jaar een samenwerking
metonlineverhuurplatformSpin-
ningCloset. Voorhet grotepubliek
eenuitgelezenkansomzo’nhuur-
jurkof -jumpsuit teproberen.
Niets leekgroei vandemarkt

indeweg te staan, tot de corona-
crisis zichaandiende. Plotswas
het gedaanmet alle feestjes en
bijeenkomstenwaarvoor een
huuroutfituitkomstbood.Denog
jonge verhuurmarkt voorkleding
stortte in, enhet veelbelovende

SpinningCloset gooide eind2020
dehanddoek inde ring.
Nude lockdowns voorbij zijn,

makendeNederlandsekleding-
verhuurbedrijveneen inhaalslag.
DeHaagse verhuurstart-upMas-
terpieceheeft onlangs Spinning
Closet overgenomen. ‘De corona-
crisiswas een lastigeperiode.
Toch zijnwe inde verhuurmarkt
blijvengeloven’, zeggenSuzanne
Vermet-Reijgersberg (35) enLieke
vanSchouwenburg (35) vanMas-
terpiece. ‘Doorwat aanpassingen
door te voerenwistenwe relevant
teblijvenenzijnweblijvengroei-
en, ook tijdensde lockdowns.’ Zo
isde collectie, die vooral bestond
uit chiquekantoorkleding, uitge-
breidmet casual itemsenkwamen
ermeerflexibele abonnementsvor-
menvoorhuurders. ‘Weziendat
het aantrekt.Wehoren vanklan-
tendat ze vakernaar kantoor gaan
endaardoorweerbehoeftehebben
aanwisselendeoutfits.’Merken
wetenMasterpiece te vinden. ‘We
hebbenonlangsDante6, ZoeKars-
sen,Kyra enAtelier Jungles aan
onzehuurcollectie toegevoegd.’
OokMaxineHassing (29), van

MyDressoir, dat sinds2018vooral
feestoutfits verhuurt, gebruiktede
coronaperiodeomverbeteringen
door te voerenophaarplatform
eneind juniopendezeopnieuw
dedigitaledeuren. ‘Toendeeerste
reserveringenweerbinnenkwa-

Notennietminderwaarddaneen
paar jaar geleden. ‘Deprijzen van
strenggecureerde tweedehands
mode inhethogere segment gaan
juist omhoog.’Dat tweedehands
modegemeengoed is geworden
doetdaar volgensVanOlphen
niets aanaf: ‘Aanbiedersmoeten
hetpubliek vindendatdekwaliteit
endebijbehorendeprijs van zo’n
stuk snapt.’
Een leukeblouse vanZarakan

dusprimadoorverkochtworden
opVintedof eenconcurrerend
platform.Maar een vintage
Chanel-jasje levert veelmeeropbij
een (online)veilingof indebetere
tweedehandswinkel.Met andere
woorden:wie eenpareltje inde
kastheeft hangen,moet op zoek
naar eenpassendverkoopkanaal.
Enookdekopermoet zorgen
dathij opde juisteplek is. Een
tweedehandsdesignerstukuit de
kringloopwinkel is erhaastniet
meerbij.

LEENGARDEROBE

Wieniet per sediep indebuidelwil tasten
voor eengelegenheidsoutfitkande stukken
ookhuren.Handig als jeniets gepasts hebt,
en je zit er ookniet aanvast.◆ Kolifleur,

Amsterdam,high-
end tweedehands
mode

◆ PennyLane
Vintage,
Amsterdam, luxe
vintage voormannen
envrouwen

◆ViaViaVintage,
Laren (NH), twee-
dehands en vintage
designerstukken

◆Wordeenswakker,
AlphenaandenRijn,
tweedehands vrou-
wenmode

◆ Vinted,
internationaal
tweedehandsplat-
formmet eigenapp

◆ Vestiaire
Collective, luxere
evenknie vanVinted

◆TheNextCloset,
Nederlands tweede-
handsplatformvoor
designerstukken

◆Catawiki,
onlineveilingen
metondermeer luxe
merkkledingen
designertassen

◆ Grailed,
internationale
verkoopsitemet
tweedehands
designermannenkle-
renenaccessoires

TWEEDEHANDS-
ADRESSEN

‘Doorwat aanpassingenbleven
we in de lockdowns relevant’
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menkon ikwelhuilen,maarnu is
het onwijs druk.Er gaan veel pas-
teltintendedeuruit; dieworden
vaaknaarbruiloftengedragen, en
allesmetpaillettengaathard.’

Vervuilender dankopen
Deafgelopenmaandendookook
eenaantal nieuwkomersop,waar-
onderBorrowaBrand, dat zich
op zakelijkekleding in allematen
richt, enConsciousCollective,
dat opvallende items ter aanvul-
ling vaneenbasisgarderobe
aanbiedt.De vooruitzichten zijn
goed: deBritsemarktonderzoeker
FutureMarket Insights stelt dat de
onlinehuurmarkt voor kledingde
komende tien jaarwereldwijdmet
11procentper jaar zal groeien.

‘A l twee jaar leen
ikkleding, op
ditmomentbij

OutfitLibraryLess, in
Arnhem,uitmilieuover-
wegingen–kledingpro-
ductie is vaaknogte
vervuilendendear-
beidsomstandigheden
zijnvaakschrijnend
–maarookuitpersoon-
lijkbelang. Ikheb in
eenkledingbibliotheek
veelmeer itemstotmijn
beschikkingdan inmijn
kast.’
‘Ikhuurgraag

kledingdiehetmidden
houdt tussenklassiek
enflamboyant:dingen
die ikdagelijkskan
dragen,maarvooreen

reisnaarNewYorkheb
ikookweleenseentulen
rokà la“Sexandthe
City”gehuurd.Opdit
momentkennennogte
weinigmensenhet con-
ceptvankledinghuur.
Het is vooraanbieders
niet lucratief eengrote
huurcollectie teheb-
ben, terwijl ikhet liefst
nogmeerkeuzezou
willen.’

GITTEBRIFFA (33), EIGENAAR
RETREATCENTERENTRAINER

Nederlandse spelers zijn actief in
alle segmenten: casual, zakelijk en
feestelijk.Herenmodewordtnog
vrijwelnergensgeleend, omdat
degemiddeldemanniet zo’nbe-
hoefte zouhebbenaan variatie.De
consument zal op termijnbepalen
welk typehuurkledinghet succes-
volst is. ‘Hoenormalerhetwordt
omoutfits tehuren,hoemeer
profijt dehele sector ervanheeft’,
zegtVermet-Reijgersberg.Hassing
heeft een rotsvast vertrouwen in
hetuitlenen vanhaardesignerjur-
ken. ‘Andershad ikhetniet dehele
coronacrisis uitgezongen.’
Het valt tebezienofhethuren

vankledingovereindblijft als
duurzameoptie.Onderzoekers
vanhet FinseLUTUniversity

concludeerdenonlangsdat kle-
dingverhuurmeerCO2-uitstoot
veroorzaaktdanhet traditionele
bezittenenafdanken vankleren,
vanwegehet constantheenen
weer sturen vandehuurkledingen
het reinigenbij de stomerij.
Ophet onderzoekkwamveel

kritiekuit debranche: erbestaan
al centrale ophaallocaties voor
huurders en veel aanbiederswer-
kenmetduurzamere stomerijen
ofwassen zelf. Bovendien zoueen
‘gedeeldegarderobe’ de vervui-
lendeoverproductie indemode-
industrie tegengaan.Hassing: ‘De
duurzaamsteoptie is tedragen
wat je al in je kasthebthangen.’
Voor een feestje leen jedan iets
nieuws.q

‘Er gaan veel pasteltinten de deur uit; die
worden vaaknaar bruiloften gedragen’

Inplaats vaneen
paardure schoenen
tekopen, zou je ze
ookkunnen lenen.

WATKOSTHET
HURENVANKLEDING?
◆MyDressoir: losse
kledingstukkenvoor35
tot130europer stuk,de
huurperiode is zesdagen

◆Masterpiece:abonne-
ment,90europermaand
(voor3itemsuitdemidden-
klassecollectie)of130euro
permaand(voor3itemsuit
dehigh-endcollectie)

◆ LenaLibrary: lossekle-
dingstukkenhuur je vanaf
0,25europerdag, erwordt
permaandafgerekend

◆ BorrowaBrand: een los
kledingstukof eenpakkost
tussen35en75euro, de
huurperiode is eenweek
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