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goed in kleren waarvan ik het effect ken.’ 
Beschouw je jezelf als fotogeniek? ‘Nee,’ 
zegt dichter Leopoldine Core, ‘ik vind dat 
ik op foto’s een blotebillengezicht heb en 
eruit zie als iemand die in een fabriek 
werkt.’

Sommige vragen zijn uitgegroeid tot 
projecten. Zoals de vraag (die eigenlijk 
een opdracht is): ‘Stuur een foto op van je 
moeder voordat ze kinderen kreeg en 
 vertel ons wat je ziet.’ Dat levert een 
prachtige serie op. 

De makers van het boek hebben ook 
allerlei collecties aangelegd in beeld,  zoals 
‘reserveknoopjes van Jemima  Truman’ of 
‘lipstickvloeitjes van Joyce Wall’ en 
 ‘broches van Neelie Kroes’. De onderzoe-
ken zijn heerlijk. Zoals ruiken aan jassen 
in een New Yorks restaurant en proberen 
te raden wat voor iemand de drager is. 

Kleding is zo’n veelzijdig gespreks
onderwerp, dat je er een boek mee kunt 
vullen. Dat deden Sheila Heti en Heidi 
Julavits dan ook. Inclusief de broches 
van Neelie Kroes en de kledingkeuze 
van een Egyptische demonstrant.

‘Dan doen we het zelf maar.’ Met die ge-
dachte maakten de Amerikaanse roman-
schrijvers Sheila Heti en Heidi Julavits 
een boek over gedachten van vrouwen 
tijdens het winkelen en aankleden. Want 
dat was nog nergens te vinden. 

Het duo vroeg beeldend kunstenaar, 
schrijver en uitgever Leanne Shapton 
 erbij als gesprekspartner en vormgever. 
Ze stelden verschillende enquêtes op met 
in totaal honderden vragen, die ze door 
zeshonderd vrouwen van alle nationali-
teiten, beroemd en onbekend, religieus 
en niet-gelovig, jong, oud, getrouwd, 
moeder, single, kinderloos, dik, dun, ijdel 
of shabby lieten beantwoorden. 

Zomaar wat vragen: Hoe zien je kasten 
en laden eruit? Is er een modetrend 
waaraan je hebt geweigerd mee te doen? 
Schrijver Rachel Kushner antwoordt: ‘Ik 
trek meestal aan wat er van gisteren op 
de stoel ligt. Dat is al getest en ik voel me 

Ruiken aan jassen 
in een restaurant en 
raden wat voor 
iemand de drager is

Hun gesprekken – grappige! – zijn ook 
uitgeschreven. Over parfum bijvoor-
beeld. Leslie: ‘Ik vind de huidige parfum-
trend deprimerend. Veel mensen ruiken 
naar vanille-bosvruchtenijs. We hebben 
honderden mensen een test laten doen 
en daaruit bleek dat vanille de populair-
ste geur is onder New Yorkers.’

Heidi: ‘Ik durf het haast niet te zeggen, 
maar ik draag nu een vanilleparfum. Zo 
voel ik me net een blij koekje.’

Sommige vrouwen zijn uitgenodigd 
om een groter stuk te schrijven. Een van 
hen is Mansoura Ez Eldin. Drie jaar gele-
den nam ze deel aan de ‘mars van de woe-
de’, de anti-regeringsdemonstratie in 
Egypte, die uiteindelijk de meest geweld-
dadige en belangrijkste dag van de Egyp-
tische revolutie zou worden. Voordat Ez 
Eldin ging protesteren tegen Mubaraks 
regime  bepaalde ze zorgvuldig wat ze 
aantrok: een lichtbruine trui, een blauwe 
blouse met blauwe strepen, een spijker-
broek en sneakers om weg te kunnen ren-
nen als de politie de betogers zou aanval-
len. Keffiyeh om de nek, om minder last 
te hebben van traangas bij confrontaties 
met de politie en meer make-up dan nor-
maal als signaal dat de deelname niet zo-
maar een alledaagse bezigheid was.

Vrouwen & kleren is ernstig en licht-
voetig, grappig en ontroerend en je kunt 
het zo gek niet bedenken of het onder-
werp komt aan bod. Hoe incognito te 
gaan, winkelpatronen, adviezen aan 
vrouwen in het Israëlische leger, vrou-
wen in de lift complimenteren en wat 
Aziatische vrouwen dragen, die in kle-
dingfabrieken werken. Een verrukkelijk, 
rijk boek. 
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 Ơ Vrouwen & 
kleren, Sheila 
Heti, Heidi 
Julavitz & Leanne 
Shapton, 
(Hollands Diep,  
€ 29,99)  

11_Cultuur Opening_Boeken.indd   89 02-10-15   11:57


