
‘We zijn hard op     
 onze bek gegaan’ 

De wederopstanding van modemerk gsus

Kledingmerk gsus, het meest rebelse 
jongetje van de Nederlandse modeklas, 
viert deze maand zijn 18de verjaardag. Op 
de taart bij creatief roerganger en oprichter 
Jan Schrijver. ‘Ik ben een ongeleid projectiel 
en er was niemand om te remmen.’

Door Matthijs MeeuWsen 
fotografie jan van breda

‘W
eet je, ik heb een bloedhekel aan ver
gaderen.’ gsusvoorman Jan Schrijver 
sjokt opgewekt langs de  vergaderkamers 
van zijn Amsterdamse  hoofdkwartier. 
Van buiten oogt het pand net zo niets
zeggend als de omringende vlees  
fabrieken en koperslagers op dit 
 industrieterrein aan het IJ. Van binnen: 
retrotapijt aan de archiefkasten, kunst

gras en vrijmarktschilderijen aan de muren, Starwars-figuurtjes op de bureaus en 
vreemde lage ramen die abrupt stoppen halverwege de wand. 
‘Die ramen wilde ik per se zo hebben,’ legt Schrijver uit. ‘Bij snelle staande discussies 
moet je niet afgeleid worden door het uitzicht, maar als ik moet zitten, wil ik wat 
te turen hebben. Hiernaast hing tot voor kort fotobehang van een bos met daarin 
vogeltjes verstopt. Tijdens meetings in het vogeltjesbos kon ik dan tenminste nog 
die beestjes tellen.’
Hij is inmiddels 52, maar aan het oppervlak roert zich nog steeds dat jongetje dat op 
school nonstop uit het raam staarde en ideeën bedacht om te botvieren op zijn witte 
Tshirts. Met een sigarettenpeuk een gaatje branden bij het hart en dat aanstippen 
met rode ecoline. 
Lachend: ‘Dan vond ik het heel spannend om te zeggen dat ik zo’n shirt tweedehands 
bij een dump had gekocht en dat er in Vietnam een soldaat in was gestorven.’ 

Shockeren
Verhalen vertellen, tegendraads zijn, shockeren. Die drang vormt ook het fundament 
voor de kledingwinkel die de modeontwerper in augustus 1993 uit de Arnhemse 
zandgrond stampt met collegafreelancer Angelique Berkhout en haar partner Peter 
Steenstra (beiden inmiddels vertrokken): het antwoord op hun frustratie dat opdracht
gevers de leukste (lees: onverkoopbaarste) ontwerpen altijd negeren. Skatebroeken van 
krijtstreepstof. Regenjassen van incontinentiemateriaal. Bikini’s van roze nepbont.
‘Een bikini is heel praktisch bedoeld om in te zwemmen, snel op te drogen en lekker 
bruin te worden. Als één materiaal daarvoor totaal ongeschikt is, dan is het bont. Je 
zinkt ermee als een baksteen, verhult te veel en weet zeker dat je nooit meer opdroogt. 
Maar die tegenstrijdigheid doet natuurlijk wel wenkbrauwen fronsen en dat vind ik 
mooi. Ik ben geen jongen die verrukt wordt van een kasjmier stofje, maar heb kleding 
altijd gebruikt om tegenstellingen te verenigen en statements te maken.’
Een naam is dan ook snel gekozen: gsus (je weet wel, hij van dat sterven voor onze 
zonden). Het merk wordt verwelkomd met gsus is coming-posters en de religieuze 
knipoog wordt kracht bijgezet door een doornenkroonlogo en woordspelingen als 
gsus Sindustries. Christenen op hun achterste benen. Schrijver blij.
‘Iedereen wil zijn plasje tegen de boom doen, maar het was geen shockeren om het 
shockeren. Mensen noemden ons een rebellenclub, maar ik wist nou eenmaal dat die 
naam succesvol zou zijn en maakte slechts gebruik van mijn katholieke opvoeding. Ik 
herinner me feilloos het moment dat de pastoor me voor mijn eerste eucharistieviering 
als misdienaar uitlegde dat ik de bel moest rammelen als hij de kelk omhoog hield. 
Kut hé, dacht ik, het was toch ome Jezus die dat deed! Het zit nog steeds diep. Echt 
een mamaverteltdatoomKeesSinterklaasissyndroom.’

LeLijke modeLLen
‘Kijk, dit is een oude wintercampagne uit de begindagen.’ Schrijver stopt voor een 
kakelbonte fotowand met snapshots, brochurefotografie en vintage gsusadvertenties. 
‘Er was geen budget voor buitenlandse shoots, dus die snowboarder hier is mijn broer 
op een strijkplank. Voor de zomercollectie zette ik zo de afgekloven bananenboom 
van kantoor in de hoek. Dat daar is mijn zoon, dat mijn dochter en dat model dat 
steeds terugkomt was gewoon het prmeisje dat er het beste uitzag. En hadden we 
eindelijk geld voor een shoot in IJsland, waren de echte modellen zo lelijk dat ik er 
alsnog andere hoofden overheen heb geshopt.’
Hij haalt zijn schouders op. ‘Andere modemerken durfden nooit risico’s te nemen, 
maar wij hadden ook niet de ballast dat we ons een bedrijf voelden. Wij waren  gewoon 32 33



spelletjes aan het spelen met kleding 
en die spelletjes sloegen toevallig 
aan. ‘Ik wil heel veel roze,’ riep ik 
dan. ‘En zo’n instinctieve brain fart 
was  vervolgens belangrijker dan de 
vraag of het eindproduct überhaupt 
lekker zat. Het klinkt cliché, maar we 
 voelden ons in het begin één grote 
familie. Wie op bezoek kwam had 
geen idee ofie te maken had met de 
heftruckchauffeur, de koffiedame of 
de ontwerper van de mannen
collectie.’
Het ontbreken van functieomschrij
vingen wordt zelfs opgetekend in 
het interne manifest New Elan. 
Overige natuurwetten in de gsus
biotoop: geen vaste werktijden, geen 
 receptionisten of secretaresses, zelf 
je doelstellingen op papier zetten, 
 beoordelingsgesprekken – ook van 
leidinggevenden – in groepsverband 
en gezamenlijk elkaars salaris  bepalen. 
Ook geld interesseert Schrijver geen 
cent. ‘Ik zag slechts dat er weer een 
nul bijkwam op mijn bankrekening,’ 
erkent hij. ‘Maar het was allemaal te 
idealistisch, joh. Dat manifest was 
natuurlijk niet vol te houden toen 
de boel begon te groeien.’

PaniekaanvaL
En groeien doet gsus. Aan het begin 

van het nieuwe millennium sloffen zo’n 140 werknemers rond aan de Johan van 
Hasseltweg in Amsterdam en al gauw vinden de typerende kledingstukken zoals 
galajurken van goedkope voetbalstof hun weg naar winkels in dertig landen. 
‘Toen we dit pand ontwierpen, dachten we het nooit vol te krijgen, maar een half jaar 
later was er nauwelijks plek meer. Dan gaat het ook fout bij mij. Je kijkt om je heen en 
denkt: verdomme, mijn vrijbuitersclubje wordt een bedrijf. Ik krijg dan toch een soort 
paniekaanval. Je wilt spontaan blijven, maar ziet iets groeien…’ 
Twijfelend: ‘Wat niet zo hoort… Ik bedoel, succes is een kroon op je werk en zo, maar 
ik voelde me verantwoordelijk voor dat cluppie. Ik dacht: ik kan nu wel ‘roze’ roepen, 
maar dan gaan ze kilometers stof inverven, zit niemand erop te wachten en moet ik 
straks mijn mensen ontslaan.’
Schrijver graait in het bedrijfsmagazijn door een stellingkast met kartonnen dozen. 
Eierdopjes, honderden heeftie er nog. ‘Op een gegeven moment hadden we weer 
zo’n idee dat we hier aan het IJ ’s werelds grootste vegetarische restaurant moesten 
beginnen,’ glundert hij. ‘De naam hadden we al, ’t Ei, maar dan op z’n Japans: TEI. 
Dus ben ik als een gek eierdopjes gaan opkopen, want dat leek me tof voor aan de 
wand. Eerst per stuk in tweedehandszaakjes, later met dozen tegelijk op Marktplaats. 
Uiteindelijk zijn wij er echter uitgestapt, werd het restaurant Hotel de Goudfazant 
en liggen die eierdopjes hier. 
‘Tsja, soms sloegen we door. Dan was er ineens weer een gsusbril of gsusfiets. Bij 
nader inzien hadden we ons beter op de corebusiness kunnen focussen, maar ik ben 
een ongeleid projectiel en er was niemand om me te remmen.’

een beetje kaPot
Weer die nonchalante glimlach. ‘De eerste keer dat je iemand in gsus ziet lopen, bel je 
trots je moeder, maar later hangt ook Jamai van Idols ineens in jouw ontwerp in de abri’s. 
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‘De eerste keer Dat 
je iemanD in gsus 
ziet lopen, bel je 
trots je  moeDer, 
maar later hangt 
ook jamai van 
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klaas-jan 
Huntelaar
dure spitsen scoren niet, getergde wel. de opportu-
nistische handel in doelpuntenmakers is de meest 
onrendabele vorm van de voetbaleconomie. de 
britse econoom szymanski toonde aan dat er voor 
spitsen altijd te veel wordt betaald, en voor keepers 
altijd te weinig. goaltjesdieven zijn publiekslievelingen, 
maar leveren zelden hun geld op. 
ajax-goalgetter mounir el Hamdaoui is zo’n recente 
misinvestering. de spits, die vorig seizoen slechts 
dertien keer scoorde, mag dit seizoen op een  bijveld 
meetrappen met de jeugd, nadat de club hem 
 inruilde voor een nieuw doelpuntenwonderkind: een 
21-jarige ijslander. 
el Hamdaoui wil nu naar psv, op voorwaarde dat 
zijn salaris van 1,8 miljoen euro wordt doorbetaald. 
dat is de vrolijke keerzijde van het cynische loof 
en bied-spel. voetballers, hoe matig ze soms ook 
 presteren, kunnen multimiljonair worden door op 
een bank te  zitten. winston bogarde, de met goud 
behangen oranje-verdediger, zat ooit letterlijk een 
contract uit bij Chelsea, nadat hij uit het eerste elftal 
was  verstoten. Uiteindelijk sleet hij zijn dagen rum 
 drinkend in een flat in londen. 
gelukkig zijn er ook nog jongens als klaas-jan 
 Huntelaar. de spits uit de achterhoek heeft – tegen 
alle voetbalhebzucht in – gekozen om deze zomer 
niet te zwichten voor een bak olieroebels. de voet-
ballende handelsreiziger blijft bij schalke spelen, 
een club uit de achtertuin van de streek waar hij 
opgroeide. 
Huntelaar is de getergde spits die oranje nodig 
heeft op het ek. Hunter zou weleens kunnen uit-
groeien tot de paolo rossi van de lage landen. 
deze doelverliefde italiaan maakte zijn land in 1982 
eigenhandig  wereldkampioen, nadat hij twee jaar niet 
had gespeeld. als Huntelaar ook nog net zo sierlijk 
leert juichen als rossi mag hij daarna uitbuiken bij 
de voetbalsjeiks. 
mark koster
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in 2005 WorDt er 
nog gepiekt met 
een omzet van  
40 miljoen euro. 
amper tWee jaar 
later staat 
het beDrijf ruim  
4 miljoen euro in 
het rooD

‘We wilden niet dat ons merk ten prooi zou vallen aan de markt, maar iedereen ging 
er gewoon mee aan de haal. Het interesseerde de massa geen reet wat onze gedachte 
was achter een kledingstuk. Klanten wilden slechts een shirt met een zo groot mogelijk 
gsuslogo, zodat ze het imago konden uitdragen dat was neergezet door onze eerste 
klanten uit de Amsterdamse djscene. 
‘Er waren winkels waar ze niet eens de moeite namen om gsus in rekken te hangen; uit 
de doos verkocht het ook direct. Doodeng vond ik dat, dat mensen totaal kritiekloos 
je spullen kochten. Uiteindelijk hebben we zelfs ontwerpen teruggetrokken omdat er 
gewoonweg te veel mensen in liepen. Dat is uiteindelijk een van onze grootste fouten 
geweest: we zaten ons vanuit een ivoren torentje tegen de mainstream af te zetten.’
Hij geeft het onmiddellijk toe: hij draagt zelf dus ook verantwoording dat zijn 
kindje ‘een beetje kapot werd gemaakt’. De collectie was te reusachtig, analyseert hij. 
 Winkeliers hadden geen benul wat ze moesten verwachten van het legertje impulsieve 
moderebellen en Schrijver bood ze de kans er het saaie, maar geliefde, grotelogospul 
uit te pikken.
‘Uiteindelijk bepaalden niet wij, maar de winkeliers zo de collectie. Ik geef ze geen 
ongelijk, hoor. Het bracht ze succes, dus het was rammen, rammen die handel. Het was 
alleen onze schuld dat we alles zo beroerd controleerden. Dan hoorde je weer dat je in 
Letland werd verkocht en dacht je: goed joh, Letland. Maar geen idee wat ons imago 
daar eigenlijk was. Echt, we zijn hard op onze bek gegaan door alles op onze eigen 
manier te willen doen. Voor de meeste winkels waren wij de kers op de taart, maar als 
dan die crisis komt, ben je met je brutale smoeltje ook het eerste merk dat eruit vliegt.’ 
Nog voor het 15jarig jubileum loopt de trein dan ook volledig spaak. In 2005 wordt 
er nog gepiekt met een omzet van 40 miljoen euro. Amper twee jaar later staat het 
bedrijf ruim 4 miljoen euro in het rood. 

kutviSje
‘Ik wil niet overkomen als oude lul,’ klinkt het ineens doodserieus. ‘Maar achttien jaar 
geleden was het gewoon ontzettend makkelijk om op te vallen. Je brandde één gaatje 
in je Tshirt en de halve klas keek naar je. Nu heeft iedereen alles op internet gezien; 
zelfs mijn kinderen zullen weten wat een vrouw nog meer met een pony kan doen. 
Mensen raken afgestompt door die overdosis indrukken. 
‘Toen ik ooit tijdens een roadtrip door Zweden een klein kutvisje ving, deed ik er een 
dag over voor ik de stakker durfde dood te steken. Jaren later kocht ik een buks en 
schoot ik de ene na de andere eend uit mijn zwemvijver. Dat is de mens: we wennen 
gauw aan het extreme.’
De leesbril gaat op. De leesbril gaat af. Verontschuldigend: ‘Ja, de rebel is volwassen 
geworden, maar ook volkomen bijziend.’ Ook zijn knie wil niet meer. Kwestie van 
dronken sneeuwballen gooien tijdens wintersport. 
En toch kriebelt het nog, die onderhuidse behoefte om zich af te zetten. ‘Een beetje 
rebel wordt nooit helemaal volwassen,’ weet hij. ‘Omdat er kinderen kwamen, ben 
ik naar het platteland verhuisd, maar na drie weken kon ik er niet meer tegen, man. 
Elke ochtend goedemorgen zeggen tegen alle buurmannen; allemaal dezelfde auto. 
Dat was dan ook de dag dat ik een onmogelijk verhoogde, afgetrapte Amerikaanse 
truck kocht. Dat moet op zo’n moment nou eenmaal van mezelf. Gewoon om me 
even het gevoel te geven dat ik anders ben.’ 
Inmiddels is hij terug in Arnhem waar het ooit begon en heeft hij zijn huis gebouwd 
in het voormalige poppodium waar hij als jongetje rockbandjes toeschreeuwde. ‘Mooi, 
hè? Waar we spaghetti koken, ben ik ooit stagedivend in het publiek beland.’

gSuS-humor
En zijn merk? gsus was dood en begraven, maar werkt succesvol aan Zijn Weder
opstanding. Investeringsmaatschappij Varova nam vorig jaar een meerderheidsbelang 
in het bedrijf, twee afgezwaaide veteranen keerden terug als directeuren en er is een 
nieuw logo van de band gerold. Inmiddels werken er zeventig mensen. Het merk 
wordt momenteel weer verkocht op 348 verkooppunten in zestien landen en in 
2010 werd een voorzichtige omzet van 10 miljoen euro geboekt. De creativiteit is 
nog steeds het uitgangspunt, benadrukt Schrijver, maar wordt nu zakelijk in goede 
banen geleid.

‘De brain farts zijn er nog, maar we zorgen vervolgens wel dat ze in een zo goed 
 mogelijk eindproduct resulteren. Er is meer aandacht voor details, pasvorm en 
 afwerking, want ik besef inmiddels dat mode meer is dan het kunstje van een 
 ontwerper. Mensen moeten ook in je kleding naar Albert Heijn kunnen  fietsen en het 
twee keer kunnen dragen zonder dat ze worden teruggefloten door de  modepolitie 
of dat hun vriendin vraagt of het alweer carnaval is.’ 
Zijn ontwerpen zijn dus subtieler geworden. Gedoseerder. Ingetogener. Maar de 
 rebellenleider hijst bepaald niet de witte vlag. ‘De kleding is minder  schreeuwerig, 
maar die typische gsushumor is er nog steeds. Het is alleen niet altijd meer 
 onmiddellijk zichtbaar aan de kledinghanger in de winkel. Was gsus er voorheen 
vooral voor  bedoeld dat de drager zich kon afzetten tegen de wereld, nu is het meer 
communicatie tussen mij als ontwerper en jou als drager. Dat vind ik tof. Dat je een 
week na aanschaf van je spijkerbroek zit te poepen op de wc en ziet: ha verdomme, er 
staat gewoon een berichtje aan de binnenkant van mijn knoop.’  

pOlDerMODe
is het toeval dat een nederlands modemerk scoort in 
het buitenland? schrijver denkt van niet. ‘Het ontbreekt 
ons aan een mode-erfenis, dus ontwerpers die hier 
 afstuderen, zijn bij voorbaat internationaal inzetbaar. 
een duitser ontwerpt duits, een fransman frans, een 
 italiaan maakt het liefst een bontjas voor een geile meid 
en  nederlanders worden door iedereen beïnvloed.’ zeven 
andere Hollandse paradepaardjes:
g-Star: spijkerbroekenboer jos van tilburg heeft dankzij 
6000 verkooppunten en 170 eigen winkels in 70  landen 
inmiddels een geschat vermogen van een grove 100 
 miljoen euro op zijn giroblauw. gwen stefani, jay-z, Heidi 
klum; allemaal lopen ze weg met zijn dutch denim.
diesel: oké, het succes van jeansgigant diesel wordt 
 officieel toegeschreven aan italië, maar achter de 
 schermen werd het merk groot aan de hand van creatief 
directeur wilbert das en is het bijna zonder uitzondering 
Hollands ontwerpglorie wat de kar trekt. 
c&a: de brenninkmeijertjes hebben inmiddels een 
 vermogen van 21 miljard euro weggezet en dat is niet in 
de laatste plaats door de 2 miljoen klanten die dagelijks in 
19 landen een van hun 1400 C&a-filialen binnenslipperen 
voor wat sneeker spruitjescouture.
mexx: mocht zich met verkooppunten in meer dan  
50 landen lange tijd rekenen tot de absolute europese 
 modetop, maar mexx moest de laatste crisisjaartjes 
de een na de andere flagstore dichtgooien. probeert 
 momenteel weer op te krabbelen.  
marlies dekkers: sterren als rihanna en Christina 
 aguilera watertanden bij haar dropveterbh’tjes, ze  opende 
winkels in bangkok, new York en parijs, maar onze 
 oosterhoutse ondergoedkoningin bleek zich financieel 
compleet te vergalopperen en moest haar expansiedrift 
gedwongen terugschakelen.  
jan taminiau: twee woorden: lady. gaga. de popdiva 
draagt in haar nieuwe clip twee outfits van de couturier uit 
brabant  (goirle de gakste!), dus lang kan het niet duren 
voordat half Hollywood smekend op de stoep staat.
viktor & rolf: ook in het buitenland kampen viktor 
 Horsting en rolf snoeren met het nick-en-simon- 
syndroom (wie is in godsnaam wie?!?), maar dat weer-
houdt het excentrieke modehuis er niet van om gestaag 
hun stapjes te zetten naar wereldheerschappij.

KrIebel.
‘een rebel 
wordt nooit 
Helemaal 
volwassen.’
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