UNIFY

“gender is a social
construct”

everyone is unique,
yet we are all the same
uni•seks (bijvoeglijk naamwoord)
1 gelijk voor beide seksen: uniseks kleding
Uniseks, soms geschreven als unisex, verwijst naar dingen
die geschikt zijn voor zowel mannen als vrouwen. Uniseks is
tevens een andere benaming voor geslachtsblindheid. In de
jarenzestig werd er veel geëxperimenteerd met de definitie

Wat betekend genderneutraal nou eigenlijk? Bij de geboorte krijgt

uniseks. Het idee van uniseks bracht veel vrijheid met zich

ieder kind een gender toegewezen, dit wordt bepaald aan de hand

mee. Conventionele gedachtes over leeftijd, geslacht, klasse

van het geslacht. Dit is biologisch bepaald. Gender wordt gevormd

en mode werden volledig opnieuw gedefinieerd. Niet alleen

binnen ideologische raamwerken. De biologische sekse wordt

op het gebied van mode worden deze standaarden verbroken.

beïnvloed door sociaal-culturele invullingen, die ons zijn aangeleerd.

Genderneutraliteit is een actueel onderwerp in onze huidige

Genderneutraliteit betekent dat wij mannen en vrouwen niet als

samenleving, een term die veel mensen bezighoudt.

man of vrouw zien, maar als individu. We hangen geen labels aan
andere en accepteren iedereen.

Genderneutraliteit is een breed begrip en overkoepeld veel omgangsvormen. Het is terug te
vinden in taalgebruik, opvoeding en in de modewereld. Uniseks kleding typeert niet een van
de sekse maar is gemaakt voor beide genders. Ongeacht geslacht of typering, het is gemaakt
voor iedereen en iedereen kan het dragen. Echter spelen er veel actuele problemen rondom
genderneutraliteit en wordt hier nog actief voor gestreden. De meningen over dit onderwerp
lopen flink uiteen en het wordt nog niet volledig geaccepteerd. Via uniseks kleding kan er een
kleine stap in de goede richting worden gemaakt, door geen onderscheid te maken tussen man
en vrouw. Op deze manier kan iedereen zelf bepalen wat zij dragen en hoe zij zich uiten.

Het individu voelt zich vrij om te zijn wie zij zijn, en hoeft zich niet te identificeren met een bepaalde
afdeling of sociologische gebouwde cultuur. Zonder vooroordelen over geslachtstyperingen, zijn
wie je bent.

iedereen is uniek, ieder is zijn eigen
individu, toch zijn we samen één en
allemaal hetzelfde
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Rowie Korpel
Rowie Korpel is een vijfentwintigjarige student uit Rotterdam. Ze woont momenteel in
Amsterdam waar zij Fashion Management studeert aan de AMFI, Amsterdam Fashion Institute.
Voordat ze haar studie begon op de AMFI, heeft Rowie Fashion Management gestudeerd in
Breda.
Tijdens de start van haar opleiding heeft Rowie zich veel beziggehouden met duurzaamheid.
Ze heeft hier ook haar levensstijl op aangepast, ze koopt geen producten meer bij grote fashion
ketens zoals Zara, H&M en Pull & Bear. In de loop van haar studie heeft Rowie ervoor gekozen
om de minor ‘ondernemerschap’ te volgen. Hier leerde zij om haar eigen onderneming te
starten.

‘Ik wilde dat iedereen zich
aangesproken zou voelen tot mijn
doelgroep. Vrouwen, mannen, maar
ook als je je geen van beide voelt.’
Afgelopen jaar heeft Rowie een vintage uniseks pak aangeschaft, door dit pak was zij op
het idee gekomen om een eigen pakkenlijn te starten. Een pakkenlijn met een duurzame,
inside out twist, Je Suit. De keuze voor deze uniseks pakken is voortgekomen uit de gender
neutrale tred waarop zij wou inspelen.
Rowie’s inspiratie voor Je Suit kwam voornamelijk voort uit de gender neutrale trend. Zij
vindt het ontzettend cool om iets te makken waar zij 100% achterstaat en vooral uniek is.
Unisekspakken is iets wat wij nog niet veel zien in het modestraatbeeld.
Het belangrijkste aspect van de Je Suit pakken is de duurzaamheid. Ze zijn gemaakt van
biologische katoen. Bovendien kun je de pakken op vier verschillende manier dragen
waardoor ze eigenlijk nog vier keer zo duurzaam zijn. Naast het feit dat je het gehele pak aan
twee kanten kunt dragen, kun je natuurlijk ook zowel het jasje als de broek los combineren.
De pakken zijn made to order, dit houdt in dat de pakken pas worden gemaakt wanneer het
Je Suit team een order binnen krijgen. Op die manier hebben zij geen onnodige voorraad en
krijgt de klant een op maat gemaakte pak.
Rowie wilt zich in de toekomst graag nog meer inzetten
voor duurzaamheid, middels haar onderneming. Ze wilt
zij naast de unisekspakken meerdere merken uitbrengen.
Veel mensen om ons heen beginnen steeds milieubewuster
en duurzamer te leven. Velen eten minder vlees of zijn
veganistisch. Echter als het om kleding gaat, kopen de
meeste consumenten hun kleding nog steeds bij de grote
goedkope ketens (Zara, H&M, Mango). Rowie wilt mensen
ervan bewust maken dat de fashion industrie de op een
na grootste vervuiler van de aarde is en dat consumenten
bewuster moeten worden van de keuzes die zij maken. Ze
blijft zich hier actief voorinzetten en hoopt verschillende
duurzame merken op te zetten waarmee ze dit doel kan
realiseren.

INNOVATOR IN FASHION, EQUALITY IN GENDER, SUSTAINABLE IN OPTIONS

Je Suit is an Amsterdam-based fashion brand founded in 2017 by four
young entrepreneurs and breaks the barrier between womenswear
and menswear. The brand is socially and environmentally conscious
focussing on responsible production, for planet, people and animals.
Je Suit Amsterdam is an unisex brand focussing on suits. The suits are
made for casual wear. You can wear your suit inside out. One side has a
colour and the other side is printed.
Our suits are made with the aim to feel equal and that gender doesn’t
matter. Je Suit is timeless and breathes comfort. The suits have a longlasting quality because of the fabric and four different ways to wear. The
suits are ‘made to order’, which means that we start with making your
suit in your size when we receive your order. You will have an exclusive
and unique piece, because from each colour/print combination there will
be a few pieces.

S ustainable
U nisex
I nnovative
T ransparent

www.jesuit.nl

