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In Antwerpen met 
ImrAn Amed

»

Shoppen met de 
opperblogger

Voor heel wat mensen uit de modewereld begint de dag met een groene thee en the Business of 
Fashion. de modewebsite werd vijf jaar geleden opgericht door Imran Amed en is intussen dé 

referentie, met elke dag 1,4 miljoen bezoekers. Amed was onlangs in Antwerpen voor een lezing. 
wij namen hem mee shoppen. ‘Jullie creativiteit valt enorm op.’

TeksT Veerle wIndels

Is hij een consultant? een schrij-
ver? een ondernemer? toen 
ik Imran Amed onlangs in 

Antwerpen bezig hoorde tijdens 
zijn lezing op de Fashion talks, was 
ik geneigd te zeggen: van alles een 
beetje veel. Amed, een Canadees die 
in londen woont, reisde de voor-
bije vijf jaar naar dertig landen en 
ontmoette er telkens de crème de la 
crème van de mode-industrie. Van de 
cultontwerper tom Ford tot Angela 
Ahrendts, die als ceo net burberry 
ruilde voor Apple: hij krijgt ze alle-
maal te pakken, omdat iedereen weet 
dat zijn website kwaliteit biedt én 
door zowat iedereen in het wereldje 
gelezen wordt. 
dat hij door het Flanders Fashion 
Institute naar de Scheldestad uitge-
nodigd werd om er te spreken tijdens 
de Fashion talks kan dus geen toeval 
zijn geweest. het evenement bun-
delde een rist sprekers die een soort 
stand van zaken neerzetten van de 
modebusiness. en Amed wordt nu 
eenmaal omschreven als dé expert 
inzake digitale media. The business 

of fashion (boF) vierde vorig jaar zijn 
vijfde verjaardag, maar is in mode-
middens zowat uitgegroeid tot het 
nec plus ultra van de betere blogs. 

1,4 mIljoen bezoekers
Amed begon zijn website annex blog 
toen er nauwelijks 20 miljoen men-
sen op Facebook zaten, toen er van 
de iphone nog geen sprake was, even-
min van videostreaming. ‘Ik werkte 
als consultant bij mcKinsey en kende 
powerpoint’, zegt hij, een beetje vals 
bescheiden. ‘Ik heb de website uit de 
grond gestampt met honderd dollar. 
mijn concept was simpel: ik bracht 
elke dag vijf artikels over mode bij 
elkaar uit diverse dagbladen of maga-
zines, van waar ook ter wereld.’ 
Amed trad dus op als een soort 
curator van wat hij zijn ‘daily digest’ 
noemde. ‘na achttien maanden 
merkte ik dat steeds meer mensen 
niet alleen de blog lazen, maar ook 
deelden met elkaar. mijn idee sloeg 
aan: ik wilde de mode-industrie 
tonen, maar ik vond dat de mode-
business beter verdiende dan de gla-

mouraanpak of de celebrity-bericht-
geving.’ 
nadien pas voegde hij daar extra’s 
aan toe. eigen verhalen en analyses, 
maar ook diepgravende portretten 
van ontwerpers, ceo’s, make-upar-
tiesten en trendwatchers. hij doet 
een beroep op schrijvers en consul-
tants die beter dan wie ook de sector 
kennen. Van selfies en liken is hier 
dus geen sprake. ‘Ik heb altijd gewild 
dat de website autoriteit uitstraalde, 
dus heb ik geregeld aan de look ervan 
gesleuteld. dat mag ook wel, als je 
ziet weet dat 1,4 miljoen elke dag 
mijn website bezoeken. Zestig pro-
cent doet dat al met een smartphone.’
de site is dan ook veel meer dan een 
gewone blog. het is een digitaal 
platform waarop de hele industrie, 
waar ook ter wereld, ter sprake komt. 
modeweek in rio de Janeiro? Jawel. 
de top tien van fashionfilms? Kan 
ook. net als een verhaal over vijftien 
jaar A.F. Vandevorst en zijn persoon-
lijke bevindingen over een middagje 
shoppen in Antwerpen. 

‘Ik vond dat de mode beter verdIende 
dan glamour en celebrIty’s’ 
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einDe

creatIvIteIt
de Fashion talks waren voor Imran 
immers een reden om een dagje vroe-
ger naar Antwerpen af te zakken en in 
snel tempo een indruk op te doen van 
de stad en haar modeboetieks. ‘Ik ben 
hier al eens geweest, voor een jury aan 
de modeacademie’, zegt Imran. ‘Ik 
was toen zo onder de indruk van het 
niveau. en Antwerpen, tja, wat kan ik 
zeggen? Waar ik ook kom, altijd zie ik 
diezelfde grote flagshipstores in win-
kelstraten die er altijd identiek uitzien. 
behalve in Antwerpen. Jullie creativi-
teit valt op alle vlakken op.’
Amed heeft één verzoekje: hij wil abso-
luut binnenspringen in het modepaleis 
van dries Van noten. daar trekt hij na 
nog geen vijf minuten al een jasje aan 
dat hij niet van plan is snel uit te doen. 
de verkoopster adviseert hem toch de 
mouwen wat te versmallen en haalt er 
prompt de naaister bij. Amed straalt: 
hij mag het jasje vanavond al oppikken.
Vandaar gaat het r ichting Kim 
Stumpf, die net een winkel heeft 
geopend in de lombardenstraat. 
Amed vindt haar tricot geweldig 
en prijst haar aanpak: kleine col-
lectie, focus op breigoed, langzaam 
groeien. daarna lopen we richting 
Coccodrillo, de bekendste schoen-
winkel van Antwerpen, maar Amed 
heeft er nog nooit van gehoord. In de 
damesafdeling trekt hij de wenkbrau-
wen op bij het zien van zoveel topmer-
ken. ‘Verkopen de schoenen van Saint 
laurent?’ wil hij van eigenaar eddy 
michiels weten. hij bekijkt een paar 
van dior en glundert bij de speciale 
lijn van Ferragamo. heruitgaven uit 
de jaren 40 en 50 die wereldwijd nau-
welijks in vijf andere winkels te vinden 
te zijn. In de mannenwinkel aan de 
overkant heeft hij meteen zijn favoriet 
gevonden: een mooie brogue van een 
merk dat je zelfs in londen nauwelijks 
vindt. helaas hebben ze zijn maatje 39 
niet meer.

Het pasHokje In
We lopen langs de boetiek van natan 
(‘deze man kleedt koninginnen en 
ik ken hem niet?’) en die van Anna 
heylen (‘Wat een mooi huis’). en dan 
is er Seven rooms, in het pand waar 
vroeger Walter Van beirendonck 
zijn winkel had. ‘Wat een locatie’, sist 
Amed. ‘Ik kan niet geloven hoeveel 
mooie winkels jullie hier hebben. en 
dan de combinatie van merken? J.W. 
Anderson naast bouchra Jarrar, toffe 
accessoires en objecten. ronduit schit-
terend.’ 
Ik troon hem ook mee naar dVS, 
de nieuwe zaak van Walter Van 
beirendonck en dirk Van Saene, die 
zelf achter de toonbank staat wan-
neer we binnenkomen. Amed maakt 
meteen enkele foto’s van het interieur. 
hij kent de collecties van Véronique 
branquinho en Van beirendonck, 
maar maakt hier voor het eerst ook 
kennis met de sjaals van monsieur 
maison (‘ongezien’) en met de sobere 
collectie van Sofie d’hoore. Wanneer 
ik uitleg dat zij een van de best verko-
pende belgische modelabels in het 
buitenland is, maakt Amed zijn punt 
met een analyse van de belgische mode 
anno 2013: ‘Veel van jullie ontwerpers 
zijn niet bekend in het buitenland. 
Ik zie niet in waarom. ligt het aan de 
communicatie? Aan hun manier van 
werken?’ 
om zijn punt extra kracht bij te zetten 
nemen we nog even de tijd om langs 
te gaan bij Stephan Schneider, in zijn 
winkel aan de reyndersstraat. ook 
deze naam zegt Amed niks. maar in 
no time zit hij al in het pashok met een 
okerkleurige trui en een fantastische 
wintermantel. niet veel later rinkelt 
de kassa. Amed heeft geen enkele keer 
naar het prijskaartje gevraagd. 

www.businessoffashion.com

  coccodrIllo 

  Het modepaleIs  

 kIm stumpf

 stepHan scHneIder 

v
e

e
r

l
e

 w
In

d
e

l
s


