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Iedereen droomt er weleens van: geen kleren meer 
kopen. Want je hebt alles al. Dubbel, of erger. Zes 
zwarte vestjes. Tien spijkerbroeken. Twee herfst-
overgang-winterjassen. 
Achttienduizenddrieëndertig enkele sokken van 
wie het broertje of zusje is verdwenen.
Heerlijk, om niet meer van kleren afhankelijk te 
zijn, om geld aan andere dingen te kunnen uitgeven 
(vuistdikke filosofieboeken, uiteraard, en louteren-
de, leerzame reizen waarover je nog jaren napraat). 
Maar ja, tegelijkertijd droomt iedereen ook van het 
hele jaar door kleren kopen. Ik in elk geval wel.
Beide dromen zijn in mij verenigd, daarom ben ik 
ook zo’n enigmatisch en complex wezen, en daar-
om was ik blij dat ik iets las over het blog van Joke. 
Joke is een jaar ouder dan ik en had ook geen zin 
meer om alsmaar kleren te kopen – ik geloof dat het 
bij haar vrij ernstige vormen had aangenomen, met 
hijgerig door winkels rennen en opgewonden raken 
van het woord ‘voorjaarscollectie’.
Zij ging het proberen. Na een paar maanden vond ze 
dat ze het iets minder rigide mocht doen: onder-
goed kopen mocht, en zelf dingen maken ook. Ben 
ik het mee eens. Er is niets tegen het breien van een 
sjaal, en als je beste bh van narigheid uit elkaar valt, 
kun je moeilijk van je borsten verwachten dat ze 
het een heel jaar zonder ondersteuning doen.
Ik begon Jokes blog Uitgekleed te lezen, en las het 
meteen maar helemaal uit, want ik wilde weten of 
ze had gezondigd. Of ze ooit was gevallen voor een 
broek of een paar wanten. Maar nee. Ze heeft een 
keer op vakantie een ringetje gekocht. Maar dat 
vind ik niet tellen. 

Wat heb ik geleerd van Uitgekleed? 
Dat geen kleren kopen rustig is. 
Niet op zaterdag de stad in om ‘iets’ 
te zoeken en niets te vinden en dan 
thuis te komen met, om onver-
klaarbare redenen, een oranje 
maillot. En: dat je er niet per se geld 
aan overhoudt. Wat niet meer in 
kleren gaat zitten, gaat, volgens 
Joke, in kopjes koffie zitten. Moet je 
wel veel koffie drinken, maar dat 
schijnt toch zo te werken. En dat je, 
en dat vond ik opmerkelijk, jezelf 
voor de gek kunt houden door op 
internet kleren te bekijken, die je 
dan zogenaamd later een keer gaat 
kopen. Daar spaar je mooie plaatjes 
van op, en die bekijk je, en dan 
denk je na een paar weken: ach, 
ook wel prima dat ik die kobalt-
blauwe asymmetrische trui niet 
 gekocht heb. 
Ik bewonderde Jokes zelfgebreide 
bordeauxrode sjaal, haar experi-
ment met een oude spijkerbroek en 
een fles bleek en haar doorzettings-
vermogen. En ik kreeg heel, heel 
veel zin om nieuwe kleren te 
kopen.

Kleren

Filosofieboeken, uiteraard

Heerlijk om geld aan 
andere dingen te kunnen 
uitgeven dan kleren. 
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