
Best  
 of  Blogs
Hun blogs inspireren  
worldwide en hebben 
grote invloed op de  
movers and shakers in  
de fashionwereld. 
Glamour sprak drie  
talents die tot de crème 
de la crème van de 
blogwereld behoren 
en vroeg hen naar hun 
unieke visie.
Inter views: Nathalie Wouters  
Fotografie:  Vanessa Jackman, 
Aram Bedrossian

 Popsterren, ballerina’s en 
topmodellen: move over. Het 
nieuwe droomberoep van elk 

tienermeisje heet modeblogger. Het 
dagelijks met de wereld delen van je 
kledingkeuzes is inmiddels namelijk 
een serieuze carrièreoptie. Want 
bereikbaar voor iedereen en nog 
lucratief ook: een succesvol blogger 
wordt immers overladen met gratis 
designerkleding, vliegt op uitnodiging 
de hele wereld over, verdient grof geld 
aan advertenties en heeft de plekken 
front row bij de internationale Fashion 
Weeks voor het uitkiezen. 
Niet zo gek dus dat het aantal mode-
blogs de twee miljoen is gepasseerd. 
Nu zijn dat niet stuk voor stuk van 

In 1997 verruilde Natalie Joos 
thuisland België voor New York, waar 
ze als castingagent voor vrijwel alle 
grote bladen en merken aan het werk 
ging. Sinds tweeënhalf jaar runt ze 
de blog Tales of Endearment die ze 

zelf omschrijft als: “Een blog over 
vintage kleren en de coole meiden 
die het dragen.” Daarnaast is ze een 
veel geziene gast op streetstyleblogs. 
Glamour logte in op Skype om met 
haar bij te praten. 

Hoe kwam je op het idee een blog te 
beginnen? “Het ontstond eigenlijk uit 
verveling. Ergens begin 2010 had ik 
een paar weken weinig castingjobs. 
Ik was allerlei succesvolle blogs aan 
het lezen en dacht: als zij het kunnen, 
kan ik het ook. Ik wist meteen dat 
het moest gaan over vintage kleding, 
mijn grote passie. Daarnaast heb ik 
veel vrienden met hoge functies in de 
modewereld, dus nu fotografeer en 
interview ik elke week een muze.” 

Waar komt je passie voor vintage 
vandaan? “Waarschijnlijk is het 
begonnen bij mijn grootmoeder, daar 

zat ik altijd in de kast te snuffelen. 
Het leuke aan vintage kleding is 
dat het uniek is. En het is natuurlijk 
goedkoop: je kunt tien vintage jurken 
kopen voor de prijs van één nieuwe. 
Ik koop eigenlijk nooit meer nieuwe 
kleding, maar ik leen wel vaak iets bij 
designers. Sinds ik een streetstyle-
celebrity ben, kan dat namelijk.” 

Inmiddels plaats je ook foto’s van je-
zelf in je ‘look of the week’-rubriek... 
“Aram Bedrosian, een bevriend 
fotograaf, nam een keer een foto van 
me met zijn iPhone terwijl ik op de 
grond zat in een roze jurk, gecom-
bineerd met groene sokken. Ik zette 
hem op Facebook, en de reacties en 
likes bleven maar binnenkomen. Dus 
besloten we er een wekelijkse rubriek 
van te maken.” 

Wanneer werd je blog een succes? 
“Doordat eigenlijk iedereen in de 
modewereld mij wel kent, had ik een 
voorsprong op andere bloggers. Het 
liep al snel goed, en nu heb ik zo’n 
57.000 lezers per maand. Het is een 
parttime baan geworden waar ik 
minstens twee dagen per week mee 
bezig ben.” 

Hoe verdien je je geld? “Ik geloof 
niet in advertenties, ik doe alleen 
aan samenwerkingen met merken. 
Dan betaalt Chanel me bijvoorbeeld 
om naar een feestje te komen en dan 
maak ik daar een mooi filmpje van 
voor mijn blog.” 

Lees je zelf veel blogs? “Absoluut niet. 
Ik heb er geen tijd voor. Ik heb wel een 
aantal vrienden met heel goede blogs 
die ik probeer bij te houden: Susie van 
Style Bubble, Emily Weiss van het 
beautyblog Into the Gloss, Leandra 
Medine van The Man Repeller en 
Tommy Ton van Jak & Jil.”

 ‘Ik dacht: als zij het
kunnen, kan ik het ook’ 

Natalie Joos 
tales of eNdearmeNt

originaliteit blakende parels. Hoe 
meer blogs erbij komen, hoe meer ze 
op elkaar gaan lijken: veel bloggers 
shoppen in dezelfde winkels, volgen 
identieke trends en bewerken hun 
foto’s met gelijksoortige filters. 
Daarom: drie blogs die wél het 
bekijken waard zijn. Van een mode-
blog met een zakelijke insteek tot 
streetstylefoto’s van bejaarden. 

Droombaan:  designers 
betalen Natalie Joos om 
naar een feestje te komen.
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vrouw naar me toe. Ze was achten-
vijftig en liep sinds twee jaar met een 
rollator. Ze vertelde dat ze niet graag 
meer buiten kwam, omdat ze zich 
onzichtbaar voelde. Dankzij mijn blog 
heeft ze een knalrode jas en knalrode 
lippenstift gekocht en haar rollator 
versierd met kant en rode linten. Nu 
gaat ze weer met plezier naar buiten.” 

Ben je bevriend geraakt met deze  
dames? “Jazeker, ik spreek bijvoor-
beeld vaak af met Ilona, zij is tweeën-

negentig en heeft enorm veel energie. 
We gaan regelmatig samen naar 
feestjes en dan staat ze de hele avond 
op de dansvloer.” 

Heeft je blog je eigen stijl beïnvloed?
“Al op mijn vijfde droeg ik kleren van 
mijn opa: ruitjessokken, gebreide 
truien en vissershoedjes. Toen ik wat 

ouder werd, ben ik me conservatiever 
gaan kleden omdat ik bijvoorbeeld 
moest solliciteren. Sinds mijn blog is 
mijn excentrieke stijl terug.”   

Kun je leven van je blog? “Twee jaar 
geleden ben ik gestopt met mijn 
bijbaantje in de boekwinkel van 
een museum. Ik verdien een beetje 
geld met advertenties, mijn boek en 
soms freelance schrijf- en fotografie-
opdrachten. Veel geld is het niet, 
maar ik heb wel heel veel vrijheid. Om 
mijn boek te promoten ben ik deze 
maand al in Londen, Genève, Parijs 
en Glasgow geweest, en ik word elke 
dag omringd door geweldige oude 
dames. Dankzij mijn blog leef ik nu 
mijn droomleven.” G  
‘AdvAnced style’, Ari seth cohen  

(powerhousebooks viA the AmericAn book 

center € 26,99).

imraN amed 
BusiNess of fashioN

ari seth CoheN 
advaNCed style

De uit Canada afkomstige Imran 
Amed van Business of Fashion (BoF) 
is vermoedelijk de enige modeblog-
ger met een master-diploma van 
Harvard Business School op zak. Met 
diepgravende interviews, journalis-
tiek onderzoek en voor blogbegrippen 
behoorlijk lange lappen tekst brengt 
hij de nodige diepgang in de soms wel 
erg oppervlakkige wereld van het mo-
debloggen. Met succes, want Imran 
vliegt de hele wereld over om lezingen 
te geven, grote modebedrijven te 
adviseren en mode-evenementen bij 
te wonen. 

Waarom besloot je BoF te beginnen?
“In 2006, toen ik nog fulltime aan het 
werk was als business consultant, 
begon ik de eerste modeblogs te 
volgen: The Sartorialist, Style Bubble 
en A Shaded View on Fashion. Ik was 
meteen gefascineerd, maar ik miste 

blogs die ook de zakelijke kant  
van mode belichten. Op een dag  
startte ik een blog en begon ik  
gewoon te schrijven. Het begon  
als een creatieve uitlaatklep voor 
mezelf, maar al snel kwamen er  
lezers op af. Inmiddels hebben  
we zo’n honderdduizend unieke  
bezoekers per maand en bijna een 
half miljoen volgers op Twitter.” 

Wat is het mooiste compliment 
dat je hebt gekregen? “De directeur 
van Oscar de la Renta vertelde laatst 
dat hij een vast ochtendritueel heeft 
waarbij hij zijn hond uitlaat in Central 
Park en tegelijkertijd BoF leest op zijn 
Blackberry. Ook ben ik er trots op dat 
er al tientallen modeopleidingen zijn 
die hun studenten verplichten BoF te 
lezen.” 

Heb je al werknemers? “Ik heb 
een klein team bestaande uit een 
managing editor in New York en een 

assistent in Londen. Daarnaast heb 
ik vijftien freelance medewerkers 
verspreid over de hele wereld: van 
India, tot Brazilië en Italië.” 

Hoe vind je die mensen? “Dat vari-
eert. Laatst zat ik bij de Fashion Week 
in Rio de Janeiro naast een jongen die 
zulke goede anekdotes en inside stories 
vertelde over de Braziliaanse mode-
wereld dat ik hem gevraagd heb om 

voor BoF te schrijven. Mijn redacteur 
in New York was een lezer van BoF die 
me opviel doordat hij altijd bijzonder 
intelligente comments achterliet. Op 
een dag heb ik hem een mail gestuurd 
en met hem afgesproken.” 

Op welk artikel ben je het meest 
trots? “We hebben al een paar jaar  
de rubriek CEO Talk, waarvoor ik  
de directeuren van grote mode-
bedrijven interview. Vorige maand 
heb ik François-Henri Pinault, de 
CEO van PPR, geïnterviewd. Hij wilde 
maar één interview geven en had 
ook kunnen kiezen voor de Financial 
Times of Women’s Wear Daily, maar 
hij koos mij.” 

Wauw, hoe voelt dat? “Ik was vooral 
verbaasd. Ik dacht meteen terug aan 
hoe ik in 2006 begon: thuis op de 
bank, in mijn pyjama, met m’n laptop 
op schoot. Toen wist nog niemand 
hoe groot het fenomeen bloggen 
zou worden. Dat is ook zo leuk aan 
blogs die in die tijd zijn begonnen: die 
mensen deden het vanuit passie, niet 
vanuit ambitie.” 

 ‘Ik miste blogs die 
ook de zakelijke kant 
van mode belichten’

 ‘Veel geld verdien ik niet, 
maar dankzij mijn blog 
leef ik mijn droomleven’

Ari Seth Cohen is het brein achter 
Advanced Style: een prachtblog vol 
foto’s van excentriek uitgedoste 
vijfenzestigplussers. Ter promotie van 
zijn boek – waarin de mooiste foto’s 
van zijn blog gebundeld zijn – is hij in 
Nederland. Glamour sprak hem in het 
Amsterdamse Lloyd Hotel.  

Waarom ben je dit blog begonnen?  
“Ik kan al heel mijn leven goed met 
oude mensen opschieten. Mijn oma 
Bluma was mijn beste vriendin. We 
keken samen oude films en bladerden 
uren door haar oude fotoalbums. 
Toen ik van San Diego naar New York 
verhuisde, zag ik aan The Upper East 
Side prachtig uitgedoste oma’s en 
voelde het vanzelfsprekend dat ik hen 
ging fotograferen. Het stoorde me al 
een tijdje dat er op streetstyleblogs 
alleen maar jonge, knappe mensen te 
zien zijn. In de modewereld worden 
ouderen totaal genegeerd. Via mijn 
blog wil ik hen juist zichtbaar maken.” 

Wat heb je van ze geleerd? “Dat 
het niet erg is om ouder te worden. 
Mensen denken vaak dat je na je 

vijfenzestigste de hele dag op de bank 
moet gaan zitten luieren, maar de  
dames op mijn blog hebben nog zó 
veel plezier op hun tachtigste, negen-
tigste en honderdste.” 

Wat is de mooiste reactie die je op 
je blog hebt gekregen? “Tijdens een 
signeersessie in Londen kwam een 

 Verplichte kost op mode- 
opleidingen en ochtendritueel  
van fashion CEO’s: BoF gaat goed.

Advanced style: 
tegenhanger  
voor de 
streetstyleblogs 
met alleen maar 
jonge mensen.
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