
I
mranAmed (38) is demo-
dieuze variant op Mark
Zuckerberg, deman ach-
ter Facebook. Hij draagt
danwel geen slonzige ca-
puchontruiof eenmorsig
grijs T-shirt, maar een
strakgesnedenoverhemd
meteenopstaandekraag,
een donkerblauwe chino

van Philip Lim, hippe lichtblauwe
schoenen. In demodewereld is Amed
net zo’n begrip als Suzy Menkes, de
Britsemodejournalistmetdegebeeld-
houwdekrul ophaar voorhoofd.
Maar op hetmoment dat Amed tij-

densdemannenmodeweekinLonden
de lobby van het Ham Yard hotel in
Soho binnenloopt, kijkt niemand op
of om. Logisch. Hij draait nog niet zo
lang mee als Suzy, die geen achter-
naammeer nodig heeft. En hij is niet
het type blogger dat selfies online
plaatst. Vooralsnog wordt hij alleen
herkenddoor eenhandvol goed inge-
voerdemodetypes.
Imran Amed zei in 2006 zijn

lucratievebaanbijconsultancybureau
McKinsey op, omdat hij iets creatie-
vers wilde doen. Niet omdat hij een
blog wilde beginnen. Zijn blog,
businessoffashion.com(afgekortBoF),
was in eerste instantie bijzaak. ‘Het
wasmijnmanieromgriptekrijgenop
demodewereldenmijnvisie tedelen.
Ik schreef maar één artikel perweek.
Altijd thuis. In de avonduren. Op de
bank.’

Hij schrijft nog steeds graag thuis,
opdezelfdebank.Maardaarvoorheeft
hijnogmaarzeldentijd.Moest hij vijf
jaargeledennogmoeitedoenombin-
nentekomenbijdecatwalkshowsvan
degrotemodemerken,nugeldthijals
eenvooraanstaandeengraaggeziene
gastvoorwiesteevasteenzitplaatsop
deeersterij isgereserveerd, temidden
vandemodejetset.

‘BoF’ is in enkele jaren uitgegroeid
tot de belangrijkste nieuwsbron voor
professionals in demode. Dewebsite
houdt al jaren het midden tussen
blog, vakblad en magazine. Zeker
65 duizend abonnees worden dage-
lijks wakker met de gratis digitale

nieuwsbrief,desitetrektongeveereen
half miljoenbezoekers permaand en
op Twitter en Instagram zijn de
accountsvanBoFgoedvoorrespectie-
velijk bijna een miljoen en ruim
113 duizendvolgers.
Datzijnblogzo’nvluchtzounemen,

haddeoprichternooitverwacht.Maar
datzijnschrijfwerkaanslaat, isnietzo
gek.WantopBoFgaathetnueensniet
overdeglossy kant vandemode, over
de beroemdheden op de eerste rij of
over het nieuwste model It-bag. Als
voormalig consultant van multi-
nationalMcKinseyheeft Amedvooral
oog voor de zakelijke kant van de
mode. Precies: de business of fashion.
‘Gezienmijnachtergrondligthetvoor
de hand omde focus te leggen op de
zakelijkekantvandemode.Het is toch
bizardater ineenmiljardenindustrie
zo weinig over de business wordt
geschreven?’

Omdat iedereenweet dat zijnweb-
sitekwaliteitbiedténdoorbijnaieder-
een in demodewordt gelezen, krijgt
hij met gemak invloedrijke types te
spreken.DenkaancultontwerperTom
Ford,diemaarzeldeninterviewsgeeft,
of Humberto Leon en Carol Lim, het
populaire duo achter modemerk
Kenzo. Nog niet zo lang geleden had
hijeenuitgebreidvideo-interviewmet
Suzy Menkes, die onlangs haar baan
bij de International New York Times

verruilde voor een aanstelling bij
Vogue.
De ultieme erkenning kwamvorig

jaar, in de vorm van een investering
van 2,5 miljoen dollar (ongeveer 1,8
miljoeneuro) vaneengroepvooraan-
staande investeerders, waaronder In-
dex Ventures en luxeconcern LVMH.
De website heeft momenteel twaalf
vastekrachten indienst enwerktmet
freelanceschrijvers van over de hele
wereld. In september 2013 lanceerde
BoFvoorheteersteengeprinteversie,
diebinneneenweekwasuitverkocht;
deprintuitgavevanmaart 2014 isnog
wel verkrijgbaar.

Amedsagendagaatgelijkopmetde
internationalemodekalender.Deafge-
lopentweewekenzathij inachtereen-
volgens Londen, Florence en Milaan
ompresentaties van de nieuweman-
nenmodevoorvolgend jaarzomerbij
tewonen.Vanafmorgenishij inParijs,
om ook daar naar mannenmode-
showstekijken.Tussendeshowsdoor
heeft hij afsprakenmet inkopers, be-
ginnende en gevestigde ontwerpers,
stylisten, investeerders, pr-medewer-
kers van modemerken, consultants.
Enaf en toe een journalist.

In zekere zin is de crisis een zegen
geweestvoordeblogger.Hetverande-
rendemodeklimaat,de teruglopende
investeringen en de opkomst van
nieuwemarkten hebben ertoe geleid
dat hij nooit verlegen zat om een on-
derwerp. Amed maakte naam toen
journalistenmetminder zakelijk in-
zicht achterbleven.

Amedheeft gestudeerd aanMcGill
University inMontrealenvolgde later
eenMBAaanHarvardUniversity, twee
universiteiten die tot de beste ter
wereld behoren. Zijn Indiase ouders,
die als immigranten naar Calgary
(Canada) waren gekomen, zagen
studerenalsdémanieromhogeropte
komen.Zehebbenaltijdgehamerdop
hetbelangvanzijn studie.

Hijomschrijft zichzelf alseen ‘nerdy
kid’; een klein ventje dat ijverig stu-
deerde. Hij vond het belangrijk hoge
cijfers te halen, goed te presteren op
school.Maarvoordeduidelijkheid:hij
isookaltijdcreatief geweest. ‘Alskind
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Tv-recensie

eroenStomphorstprobeerde
ereenbeetje sportief bij te la-
chen,omvijf voorzesop
Nederland2: ‘Ikdenknietdat
erheel veelNederlandersnaar
dezewedstrijdzullenkijken.’
Inderdaad:dewedstrijdAustra-

lië-Spanjeuitzendenterwijl ophet
anderenetNederland tegenChili speelt,

isbij voorbaat eenverlorenwedstrijd.Wiedachtdepu-
bliekeNOSdaareigenlijk eendienstmee tebewijzen?
DeAustralischegemeenschap inNederland?

Het is eenachterhoedegevecht,maar louter voorde
historici eveneennoodkreet vanuithetondergrondse
verzet: inde totale voetbalwereldoorlog isde staat van
beleg inNederlandnueen feit.Hetgehelepublieke te-
levisielandschapwordtbezetdoorhet voetbal.Oranje
opNederland 1, Australië-Spanjeop2, ennóg ishetniet
genoeg:opNederland3Kameroen -Brazilië. Endan
wordtdaarelkevooravondooknogde jeugdbekogeld
metZappsportWK,waarinRonBoszhardopzijneigen
wijzehetNederlandselftal volgt. Intussencapituleer-
denalle talkshowsenwekennieuwsrubriekenvoor
koningVoetbal:Nieuwsuureerst rondelven,nuweer
rondnegenen.

Oorlog is chaos.OmmetcommentatorFrankSnoeks
te spreken tijdenseenon-
rustige fasevanNeder-
land-Chili: ‘Het is vrouwen
enkindereneerst,nu’.
Overmannenenkinde-

renhoorde jehemniet.Die
kwamenaanbod ineen
korte filmvande jonge fil-
merNiels vanKoevorden,
Ik stonderbij (NCRV).
VanKoevordenvolgdede
drieaanstaandevaders
Marc, Ernest enBart, vlak
vooren tijdensdebeval-
lingvanhunvrouw.Een

originele invalshoekovereen themawaarinhetdoor-
gaansenkeldraaitomdemoederendemanslechts
eenzekere sulligheid rest.

Die sulligheid schoolooknualleenal inde titel, Ik
stonderbij. Deverhalenvandedriewarenkortdoorel-
kaarversneden inmonologen, alle vragenwareneruit
gemonteerd.

VanKoevordensvaderswareneenbepaald soort
man: rozewolkvaders, die sprakenvan ‘kindje’, of zei-
dendat ‘we’ zwangerwaren. EenderdehieldBrahms
Wiegelieduitdekersverse trekpoptegendebuikvan
zijnzwangerevrouw,opdathetkind latermuzikant
zouworden.
Hetverslaghadonbedoeld iets tragikomisch; elk

momentverwachtte je eengrapof eenabsurditeit,
maardiekwamniet. Integendeel: tweevandedriehad-
deneerdereendoodgeborenkindgekregen.Denaam
Chelsey stondmeteenhand- envoetafdrukopeenpols
getatoeëerd,devadermoestnoghuilenalshij erover
sprak. Eenkind isgeen tweedehandsauto,wistdean-
der,maar ‘eenwondereneengeschenk’.

Visueel sterkerwerdde film inhet tweededeel,
waarindemannenbeeldvullend, closeupgefilmdwer-
den tijdensdeweeënenbevalling. Zeveegdenhet
zweet vanhunvoorhoofdenzeidendingenals: ‘Kom
op,moppie.’ ‘Evenduwen.’ Vanhunpuffendeen
schreeuwendevrouwenslechts eenglimp: eenschou-
der, eenvoorhoofd.De indrukwekkendegeluidenen
degezichtsuitdrukkingenvandeversevadersdeden
het imaginairewerk inhethoofdvandekijker.Het
crescendoeindigde inschijnbaarvlotteenvlekkeloze
bevallingen,waarbij opheteindenavelstrengenwer-
dendoorgekniptonderdezoeteklankenvanSatie.
Daarmeehadgeestelijk vaderVanKoevordeneen

wonderlijkgevalgebaard. Zijn filmwasmeereen im-
pressiedaneenafgerondverhaal. Eenvoorstudieals
vaneen topschilderij. Vastgeschikt als voorlichtings-
materiaalopconsultatiebureaus.Maaralsdocumen-
taireeenbeetje te vroeggeboren.

JEAN-PIERRE GEELEN

Het verslag had
iets tragikomisch:
elk moment
verwachtte je een
grap of een
absurditeit, maar
die kwam niet

Mode

Wie indemodewerkt, leest ImranAmed. Zijn
blog, businesso!ashion.com, is in zeven jaar
uitgegroeid tot de belangrijkste nieuwsbron ter
wereld indemode-industrie. Endat terwijl het
als eenhobbybegon.Wie is hij?
Door Bregje Lampe

‘Ikweet noggoedhoeblij
ikwas toen ik voor het
eerst eenoverhemdvan
Ralph Lauren kreeg van
mijnmoeder. Ikwas een
jaar of 10, en ik hebhet

gedragen tot degaten erin
vielen’

Prêt-à-bloguer

Chaos

INTERVIEW IMRAN AMED
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volgdeik indeavondurentheaterklas-
senenspeeldeik inmusicals.Datvond
ikgeweldig.’

Op zijn 15de had hij een bijbaantje
bij Big SteelMenswear, een Canadese
mannenmodeketen in het midden-
segment. Tijdens zijn studie in
Montrealwerkte hij bij GAP. ‘Ik ben al
van jongs af aan in mode geïnteres-
seerd. Ikweetnoggoedhoeblij ikwas
toen ik voor het eerst een overhemd
vanRalphLaurenkreegvanmijnmoe-
der. Ikwas een jaar of 10, en ikhebhet
gedragen totdegatenerin vielen.’

Tochheefthij nooit overwogenzijn
geld te verdienen indemode. Zijnou-
ders zagen hemaankomen. Nee, dan
lievereenbaanalsconsultant.Toenhij
wegging bij McKinsey, heeft hij het
nog even geprobeerd als zelfstandig
consultant indemode.Maardatavon-
tuur heeft niet langer dan negen
maandengeduurd.Hijwaseenvande
velen,bovendienwisthij teweinigvan
productie en distributie om mode-
bedrijvenenbeginnendeontwerpers
goedvandienst te zijn.

‘Inmijn schrijfwerkvoorBoFkan ik
voorheteerst zowelmijnzakelijkeals
mijn creatieve inzicht kwijt’, zegt hij.
Maar de kracht van BoF zit niet alleen
inAmedsschrijfwerk.Hetgrotesucces
kwam toen hij zes jaar geleden met
een dagelijkse nieuwsbrief begon
waarinhijelkedagvijf Engelstaligear-
tikelenovermodeuit kranten en tijd-
schriftenvanoverdehelewereldbijel-
kaarbracht.

Amedtraddaarmeeopalseensoort
curator, van wat hij zijn ‘daily digest’
noemde. Nu komt curatie de laatste
tijdwelmeer voor inde journalistiek:
Michiel Bicker Caarten, de man die
BNR Nieuwsradio heeft opgezet, ver-
stuurt bijvoorbeeld dagelijks een
nieuwsbrief met vijf artikelen over
media van over de helewereld en het
nieuwejournalistiekemerkPause, dat
is opgezet door ondernemer TimHei-
neke, selecteert de mooiste muziek-
verhalen.

Maar in demodewereldwas Imran
Amedde eerste die de rol van curator
opzichnam. ‘Voormijwasdienieuws-
brief ineerste instantieeengoedkope
manier omde site uit te breidenmet
echt goede verhalen. Ikmerkte al vrij
snel dat het idee aansloeg, omdat
steeds meer mensen links naar de
websitemetelkaarbegonnentedelen.
Endatwaspreciesdebedoeling. Ikzie
BoFals eengemeenschap.Het ismeer
danalleenmaareenblog,het isnetzo
goedeen technologiebedrijf.’

Hoewelhij tegenwoordigiemandin
dienst heeft om de verschillende so-
cial media-accounts bij te houden,
bemoeithijzichdaarnogsteeds inten-
siefmee.Alleenal tijdensdit interview
kijkt hij een keer of zes naar zijn tele-
foon. Alsof hij ermee is vergroeid. ‘Ja,
ikben lichtobsessief,maar ikvindhet
belangrijk ompersoonlijk contact te
onderhoudenmetmensendieopBoF
reageren.’

Of zijn eigen kledingstijl is veran-
derdnuhij indemodewereldgeldtals
een invloedrijke smaakmaker? Nee,
zegt Amed. ‘Ik heb het altijd leuk ge-
vonden bijzondere outfits samen te
stellen,endatdoeiknogsteeds. Ikhou
er niet vanom in eenhokje gestopt te
worden. Ik draag precies wat ik zelf
leukvind.Degroei vanBoFheeft er al-
leen voor gezorgd dat ikme nog ver-
antwoordelijker voel voor de inhoud
van de site. Wat er staat moet echt
goedzijn. Ziehet als eenkeurmerk.’

Pr-manipulatie
Imran Amed is niet bang om taboes bespreekbaar te maken. Zo schreef hij twee jaar
geleden in ‘AWake-Up Call for YSL’s PR Team’ hoe het publicrelationsteam van Yves
Saint Laurent Amed had gevraagd een tweet aan te passen en dreigde geen uitnodi-
ging voor de show te sturen omdat ze zich niet konden vinden in zijn ‘tone of voice’.

Het stuk maakte in één klap de toenemende invloed van pr in demode duidelijk. Begin
dit jaar schreef Amed opnieuw een veelbesproken opiniestuk. Dit keer ging het over

het toenemende gebrek aan goed geïnformeerde en integere journalisten. ‘The Sorrier
State of Fashion Criticism’ kon opnieuw rekenen op veel bijval uit demodewereld.

‘Het is toch bizar dat er in eenmiljardenindustrie zoweinig over de business wordt geschreven?’ Foto Thomas Lohr


