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We gaan de diepte in met onze coversterren Oumayma, Jewaria en 
Naomie. Drie powerhouses die weergeven waar Glamour anno nu voor 

staat. Over een veranderende modewereld, ambitie en activisme.

66 — SHOWSTOPPERS

62 — WHAT A MAN: 
   YANNICK HIWAT

LEREN GILET !FILLING PIECES " . 
SIERADEN !PRIVÉBEZIT "

65 — CELEB!ACTIVISTEN
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De wereld is de afgelopen 
vijftien jaar enorm veranderd, 
en Glamour daarmee ook. Daarom  
drie covers, met drie coversterren  
die perfect passen bij Glamour anno 
2020: Oumayma, Jewaria en Naomie. 

T E S K T   B O  H A N N A

fashion



F O T O G R A F I E   K W A B E N A  S E K Y I

power

beauty



JURK !  89,99 "H&M # . 
OORBELLEN "MICCY’S # , 
KETTINGEN "BY1OAK # , 

RING "PASQUALE BRUNI #
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Jewaria Gazaele Luu (23) 
is van alles: vegan, moeder, 
model, rechtenstudent, 
modefanaat and the list 
goes on. Als model vormt ze 
nu zelf de representatie in 
de modewereld die zij in haar 
jeugd miste.

Voor veel meisjes is model worden een 
droom. Was dat voor jou ook altijd zo?  
“Mijn grootste meisjesdroom was eigenlijk  
om actrice te worden. Als kind keek ik op 
tegen beeldschone actrices als Monica 
Bellucci of Keira Knightley, die daarnaast ook 
schitterden in coole modecampagnes. Mijn 
hele jeugd kreeg ik te horen ik dat ik model 
zou moeten worden. Die opmerkingen namen 
na mijn dertiende, nadat m’n beugeltje eruit 
ging en mijn tanden ineens recht stonden, 
alleen maar toe. Ik denk dat mijn afkomst  
een rol speelde, want de meeste mensen die 
ik ontmoette vonden mijn mix opmerkelijk:  
ze kenden niemand die – zoals ik – half 
Marokkaans en half Vietnamees is. Ik word 
vaak ook geboekt door mijn specifieke 
uiterlijk, ik ben met mijn 1,73 meter namelijk 
kleiner dan de standaard modellenlengte.” 

Hoe was je jeugd? “Ik ben opgegroeid op  
het Amsterdamse IJburg. Het was heerlijk  
om in die buurt te wonen, want als kind was 
het nog een zandbak en kon ik overal spelen 
en klimmen (IJburg is een kunstmatig eiland, 
red.). We waren als gezin, bestaande uit mijn 
Vietnamese moeder en Japanse stiefvader, 
destijds een van de eerste bewoners. Mijn 
biologische Marokkaanse vader is sinds een 
paar jaar weer in beeld; gelukkig spreek ik 
hem nu dagelijks. Doordat ik voornamelijk 
met mijn moeder opgroeide, ben ik vooral 
bekend met de Vietnamese cultuur en spreek 
ik ook een beetje Vietnamees. Handig,  
want ik heb twee jaar in Vietnam gewoond. 
Elite Vietnam had me uitgenodigd om als 
model te komen werken. Maar inmiddels 
woon ik weer gewoon met mijn zoontje in 
Amsterdam.” 

Hoe ben je in de modellenwereld terecht- 
gekomen? “In het begin werd ik vaak via  
mijn netwerk gevraagd voor fotoshoots en 
studentenshows van het Amsterdam Fashion 
Institute – daardoor ben ik in Nederland door 
Amazing Agency (nu Movement Models) 
gescout. Toen ik zestien jaar oud was zei  
een vriend die als stylist werkte tegen me  
dat ik het als model goed zou doen in Azië.  
Ik dacht: waarom ook niet. Niet geschoten  
is altijd mis. Ik besloot om foto’s van mezelf 
naar Elite Vietnam te sturen. De volgende 
dag nodigden ze me uit om naar Ho Chi 
Minhstad te komen. Ik ben daar toen in mijn 
eentje heen gereisd, want ik had familie in 
Vietnam waar ik een tijdje bij terecht kon. 
Later ging ik op mezelf wonen. Uiteindelijk 
kwam het niet tot een succes met het 
modellenbureau, omdat we niet op één  
lijn zaten. Uiteindelijk werd wel ik door hen 
gevraagd om Miss Vietnam te worden, maar 
een paar dagen voor de verkiezingen trok ik 
me terug. Ik voelde gewoon dat het niet bij 
me paste. Later kwam ik via mijn neef in de 
Vietnamese showbusiness terecht, en ben  
ik in die branche gaan werken. Ik heb enorm 
veel geleerd en gezien in die twee jaar dat ik 
in Vietnam ben blijven plakken. Mijn ouders 
vonden het overigens allemaal wel prima, 
omdat ze me vertrouwden. Ik was een brave 
tiener en heb tot op de dag van vandaag nog 
nooit drugs gebruikt of alcohol gedronken.” 

Jewaria 
Gazaele 
Luu
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Indrukwekkend… Wanneer kwam je terug 
naar Nederland? “Op mijn achttiende  
kwam ik terug naar Nederland en werd ik 
benaderd door Ulla Models. Ik was toen net 
ziek geweest; ik moest worden geopereerd 
omdat er een zenuwtumor in mijn ruggen-
graat zat. Ik liet weten dat ik de kans 
waardeerde, maar dat ik mijn gezondheid 
even op de eerste plaats wilde zetten. Ik  
was nog aan het herstellen. Ruim een jaar 
geleden, na de bevalling van mijn zoontje, 
mailde ik Ulla dat ik er nu wel klaar voor  
was. Ik heb in de tussentijd niet stilgezeten; 
ondertussen zit ik namelijk in het derde jaar 
van mijn rechtenstudie.” 

Hoe bevalt het nu om in de mode-industrie 
te werken? “Ik vind het wel leuk nu ik wat 
ouder ben en meer levenservaring heb. Ik 
weet beter wie ik ben en durf mijn grenzen 
eerder aan te geven dan vroeger. Er kunnen 
namelijk nare dingen gebeuren: dat je 
wenkbrauwen worden kaalgeplukt of je  
haren worden geknipt zonder dat je dat  
wilt. Soms krijg 
ik ook wel gekke 
aanvragen, 
zoals ‘we zoeken 
een Aziaat.’ Dat 
is zo breed – 
wat bedoel je 
dan eigenlijk? 
Wil je een 
Iraniër of een 
Japanner? Dan willen ze van die eetstokjes  
in je haar doen en krijg je te maken met 
cultural appropriation. Ik zeg daar natuurlijk 
‘nee’ tegen.” 

Wie zijn jouw followers? “Ik ben zelf best een 
hoop: vegan, moeder, model en modefanaat.  
Ik denk dat mijn volgers mij volgen omdat ze 
zich in één of meerdere aspecten van mijn 
leven herkennen. Ik ben vrij eerlijk op mijn 
Instagram-profiel, maar deel niet al te veel 
over mijn privéleven. Niemand zou bijvoorbeeld 
kunnen zeggen hoe mijn kindje eruitziet – ik 
wil niet dat mijn zoon herkenbaar in beeld 
komt. De fijne kant van social media is de 
warme community en de leuke berichten.  
Daar doe je het voor. Zo ging ik laatst live met 

Vogue en kreeg ik berichten van meiden die 
zeiden: ‘Door jou durf ik de stap te zetten om 
model te worden.’ Representatie is belangrijk. 
Als ik er nu aan terugdenk, heb ik dat zelf 
nooit gehad. Je hebt micro-aggression niet 
door als kind. Als tiener had ik nooit het idee 
dat ik aantrekkelijk werd gevonden, dat waren 
eerder de blonde meiden uit mijn klas.” 

Wat zijn de voor- en nadelen van een 
modellencarrière? “Een voordeel is dat je  
veel toffe mensen ontmoet, veel van de 
wereld kunt zien en altijd omgeven bent met 
creativiteit en geniale mensen. Daarbij hou ik 
écht van mode, dus het is tof om midden in 
de branche te staan. Nadelen zijn er helaas 
ook; de instabiliteit van modellenwerk is 
lastig. Soms hoor je pas een paar uur van  
te voren waar en hoe laat je ergens moet  
zijn. Gelukkig heb ik een fijne achterban  

van lieve familieleden die op mijn zoontje 
willen passen als ik er niet ben. Met mijn 
studie valt het gelukkig goed te combineren, 
want mijn docenten hebben begrip voor mijn 
situatie. Ik denk omdat ik een vrij ijverige 
student ben.” 

Hoe kijk je naar de toekomst? “Ik kijk 
absoluut uit naar deze Glamour-cover! En  
ik hoop mijn modellenwerk naar een hoger 
niveau te tillen en mijn platform in te zetten 
om mensen sneller te bereiken, helpen en 
inspireren. Uiteindelijk hoop ik mijn rechten-
studie te kunnen combineren met mijn 
modekennis; wellicht start ik een bureau 
waarbij ik creatives en modemerken begeleid 
in de juridische kant van het vak!” 

‘Soms krijg ik gekke aanvragen, 
zoals “We zoeken een Aziaat”’ 
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RODE BLAZERJURK 
!  649 "ELZINGA # .  

GROENE KNIE$
LAARZEN "WANDLER # , 

OORBELLEN 
"EENVOUD# 



LEREN GILET  
!  580 "FILLING 

PIECES # .  OORBEL 
"ACNE STUDIOS # 
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Of ze in Glamour wilde, 
daar moest ze even over 
nadenken – haar activisme 
is geen trend. Maar toen 
dacht Naomie Pieter (30) aan 
haar vroegere zelf. ‘Ik hoop 
dat jonge zwarte queer-
meiden mij op de cover zien en 
zich gehoord en gezien voelen.’ 

Heb jij je altijd al met activisme beziggehou-
den? “Ik vind het moeilijk om er een specifiek 
moment aan te verbinden. Als je zwart en 
queer bent, en daardoor opgroeit in onrecht, 
is je bestaan eigenlijk al een vorm van 
activisme. Ik zal uitleggen waarom. Als de 
samenleving tegen je zegt dat je jezelf niet 
mag zijn, en je durft tóch jezelf te zijn, is  
dat een statement. Daarbij is het voor mij 
vanzelfsprekend om activistisch te zijn, 
omdat mijn persoonlijkheid zo in elkaar zit 
dat ik voor anderen en mezelf opkom. Ik ben 
best koppig en rebels.” 

Is dat waarom jij je zo sterk uitspreekt? 
“Mensen zeggen vaak dat het ‘systeem van 
onrecht’ veel te groot is, en dat we er toch 
niks aan kunnen veranderen. Ze hebben het 
al opgegeven. Maar ik denk dan: wacht maar! 

Naomie 
Pieter

Er zijn veel mensen vóór ons geweest die  
hun best hebben gedaan om dingen te 
veranderen en voor meer gelijkheid op  
deze wereld te zorgen. Ik kan nu als zwart 
persoon door deuren lopen waarvan mensen 
decennia geleden dachten dat ze voor mij 
gesloten zouden blijven. Ik vind het mijn 
verantwoordelijkheid om die strijd verder  
te voeren. Ik wil dat de volgende generatie 
het weer een stuk makkelijker krijgt.” 
 
Is die verantwoordelijkheid niet zwaar? “Het 
is een illusie dat de verantwoordelijkheid voor 
het oplossen van het probleem dat racisme 
heet bij ons, mensen van kleur, ligt. Dat 
uitsluiting ons het meest raakt en wij het 
meest zien, wil niet zeggen dat wij het  
dan ook moeten fiksen. Integendeel, het 
houdt ons juist gevangen en beperkt ons  
om het leven te leiden dat we willen. De 
verantwoordelijkheid waar ik het over heb  
is om de emancipatie die in gang is gezet 
door onze voorouders, die zich los hebben 
moeten maken van slavernij, en die van 
queer-mensen die ons voorgingen, voort  
te zetten. Ik sta namelijk op hun schouders. 
Bovendien bestaan er ook vormen van 
pleasure activism, want we hoeven niet 
alleen te vechten en de barricade op te  
gaan. We kunnen onze eigen ruimtes creëren. 
Dat doe ik bijvoorbeeld met Black Pride. En  
je moet het niet zien als een tegenbeweging, 
integendeel juist!” 

Vertel? “Als er ruimte was geweest binnen 
bestaande instituten, dan zou een nieuwe 
Pride-beweging bijvoorbeeld niet nodig zijn. 
Ik zou het liefst ook ‘Kumbaya’ zingen met 
iedereen, maar we moeten ons helaas eerst 
emanciperen. Als mensen je buitensluiten, 
dan kun je niet anders dan je eigen plekken 
creëren. Het zou energieverspilling zijn om te 
vechten – ik spreek voor velen als ik zeg dat 
ik klaar ben met vechten… Er zijn tal van 
boeken en artikelen geschreven, films en 
muziek gemaakt, en nog weigert een deel 
van de samenleving mensen zoals ik als 
gelijken te zien. Ik wil in een wereld leven 
waarin mensen onze menselijkheid in zijn 
volledigheid kunnen zien. Daarom zou je niet 
hoeven smeken. Met mijn organisatie wil ik 
een mensenrechtenbeweging neerzetten die 
lhbt’ers van kleur centraal stelt.” 
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Waar groeide je op? “Ik ben geboren in 
Alphen aan den Rijn en verhuisde op mijn 
zesde naar Den Haag, naar de Spoorwijk en 
de Schilderswijk, buurten die een slechte 
reputatie hadden. Ik zat op een ‘zwarte’ 
school, zoals dat genoemd werd. Toen ik naar 
de middelbare school ging in Nieuw-Vennep 
was ik als zwart meisje in een witte klas 
opeens in de minderheid. Als kind had ik 
segregatie snel door; ik zag in de ene wijk 
eensgezinswoningen met tuinen waar witte 
mensen woonden en in de andere wijk alleen 
maar flats waar Nederlanders met een 
migratieachtergrond woonden. Op mijn 
dertiende ging ik het huis uit, en kwam ik  
in het ‘jeugdzorgsysteem’ terecht. Toen ik 
eenmaal zelfstandig woonde, kwam er een 
meisje bij me in huis dat open was over haar 
biseksualiteit en kon ik over mijn seksualiteit, 
die ik aan het onderzoeken was, praten.” 

Hoe verliep die zoektocht? “Ik wist destijds 
niet eens dat er zoiets al een lhbt-gemeen-
schap bestond. Ik moet er nu om lachen, 
maar ik ging 
naar websites 
als lesbisch.
startpagina.nl 
om dingen op te 
zoeken. Later 
vertelde ik aan 
mijn vrienden 
dat ik queer 
was en gingen 
we naar 
lhbt-feesten in Den Haag. Toen ik mijn eerste 
relatie kreeg, introduceerde zij me op plekken 
waar veel lhbt’ers van kleur kwamen. Het viel 
me op dat de Amsterdamse lhbt-scene 
overwegend wit was.” 

Zijn we goed op weg wat betreft lhbt- 
emancipatie? “Gelukkig springen media 
steeds meer in op initiatieven die lhbt’ers van 
kleur opzetten, en durven wij als gemeen-
schap steeds radicaler te zijn in waar we voor 
staan. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wij 
een plek aan tafel verdienen. Maar als je het 
vergelijkt met Berlijn of Parijs, dan lopen we 
achter. Sinds een paar jaar zijn lhbt’ers van 
kleur gelukkig steeds meer plekken aan het 
claimen in Nederland, maar we zijn er nog 
niet. Zo werd mij door Amsterdam Pride 

bijvoorbeeld verteld dat het te riskant zou 
zijn als ik ambassadrice zou worden, omdat 
ik ook bij Kick Out Zwarte Piet zat, een 
organisatie die lange tijd onterecht werd 
aangemerkt als extremistisch.” 

Van de terrorismelijst naar de cover van 
Glamour...  “Ja… Al heb ik er natuurlijk wel 
goed over na moeten denken. Pas ik als 
activist op de cover van een commercieel 
modeblad dat mensen die op mij lijken 
jarenlang heeft buitengesloten? Is mijn 
activisme een rage of een trend? Maar dan 
moet ik denken aan het jonge meisje dat  
ik zelf was, die geen representatie had. 
Daarvoor doe ik het. Ik hoop dat jonge zwarte 
queer-meiden mij op de cover zien en zich 
gehoord en gezien voelen. Het feit dat ik  
op de cover van Glamour kom, is natuurlijk 
revolutionair. Het moet wel oprecht zijn;  
de modewereld haalt maar al te graag 

inspiratie uit zwarte cultuur door cultural 
appropriation. Ik hoop dat daar ook 
verandering in gaat komen.” 

Heb je een boodschap voor mensen die dit 
interview lezen en het niet altijd even goed 
kunnen volgen of begrijpen? “Ja: je bent 
welkom om je aan te sluiten, maar doe  
eerst je huiswerk. Lees bijvoorbeeld ‘Witte 
onschuld’ van Gloria Wekker, en verdiep je  
in intersectionaliteit. Probeer onderdrukking 
in de praktijk te begrijpen!” 

Hoe kijk je naar de toekomst? “Hoopvol. 
Ik denk dat we een nieuwe mijlpaal hebben 
bereikt met de massademonstratie tegen 
racisme op de Dam. Het gaat de goede 
kant op.”

‘Dat uitsluiting ons het meest 
raakt, wil niet zeggen dat wíj  
het ook moeten fiksen’
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BRUINE LAKBROEK 
!  190 "MARIONELLA 

HANLEY # ,  ZWARTE 
VELVET CROP TOP  
!  120 "DAILY PAPER # . 
RINGOORBEL "ACNE 

STUDIOS #



JAS, TOP, LEGGING  
EN RIEM !ALLES 

PRIJS OP AANVRAAG, 
PRADA " .  OORBELLEN 

!BY1OAK "
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Oumayma 
Elboumeshouli

Wat voor Oumayma 
Elboumeshouli (25) begon  
als het delen van outfit-
kiekjes, groeide uit tot een 
zelfstandige droombaan in 
de mode. Met ruim 200.000
volgers op Instagram wordt ze 
door de grootste modehuizen 
ingevlogen voor hun shows.  

Heb je altijd al in de mode-industrie willen 
werken? “Niet per se. Ik ben er tien jaar 
geleden in gerold toen ik foto’s begon te 
maken van mijn outfits. Destijds deelde ik die 
foto’s op Lookbook, een wereldwijd platform 
om je outfits op te delen – eigenlijk was dat 
het Instagram van dat moment, speciaal voor 
modefanaten. Destijds kreeg ik veel volgers 
op Lookbook. Ik kreeg aan de lopende band 
de vraag waarom ik geen eigen blog had. 
Nou, die heb ik toen maar aangemaakt.  
Later kwam het fenomeen Instagram en  
nam ik een deel van mijn trouwe volgers  
daar mee naartoe. En dat groeide snel. Het 
begon dus eigenlijk allemaal met fotografie, 
wat ik van mijn vader heb geleerd.” 

 

Vertel? “Mijn vader was fotograaf, hij werd  
op jonge leeftijd afgekeurd voor werk door 
nekletsel. In fotografie vond hij zijn rust. Hij 
fotografeerde onder andere Marokkaanse 
bruiloften. Boven in huis had hij een werk- 
kamer waarin hij foto’s ontwikkelde. Hij 
maakte ook video’s die op nineties-video-
clips leken, haha. Mijn moeder werkte fulltime, 
dus spendeerde ik veel tijd met mijn vader 
waardoor ik in aanraking kwam met zijn 
passie. Hij heeft talloze foto’s gemaakt van 
mij als kind, waarop je ziet dat ik al jong met 
camera’s bezig was.” 

Met de paplepel ingegoten dus… Was je ook 
zo vroeg met kleding en mode bezig? “Ja, gek 
genoeg wel. Al toen ik drie jaar oud was. Mijn 
moeder legde in de avond vaak al outfitjes 
klaar, zodat mijn vader me de volgende dag 
in de ochtend kon aankleden voordat ik naar 
school ging. Maar ik was het vaak niet eens 
met haar keuzes, dus stond ik ’s avonds 
stiekem op om er andere setjes neer te 
leggen. Mijn vader merkte wel op dat mijn 
kledingsetjes vrij bloot waren, maar hij 
snapte niet dat ik dat deed! In de brugklas 
begon ik meer op zoek te gaan naar wie ik 
écht was, en begon ik met mijn kleding te 
experimenteren. In het begin ging ik mee  
met de hype; ik verslond series en films over 
meiden die in de pr en modebranche werkten, 
zoals ‘The Hills’ en ‘The Devil Wears Prada’.  
Zelf kreeg ik elke week een beetje zakgeld, 
waarmee ik vaak in de uitverkoop en in 
kringloopwinkels kleding ging kopen. In het 
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begin van mijn middelbareschoolperiode  
was ik – zoals veel brugpiepers – onzeker,  
en wilde ik vooral niet opvallen. Maar na  
een tijd realiseerde ik me dat ik juist mezelf 
wilde zijn. Ik kreeg verrassend genoeg vooral 
complimenten over mijn kledingstijl en over 
het feit dat ik anders durfde te zijn.” 

Had je het gevoel dat er plek was in de 
modebranche voor iemand zoals jij? “Ik 
dacht er niet veel over na, want ik zat in een 
droomwereld waarin alles mooi en mogelijk 
was. Pas later realiseerde ik me dat veel 
mensen die in de mode-industrie werkzaam 
zijn van een 
geprivilegieerde 
achtergrond 
komen. Dat zag 
ik ook in de 
series die ik 
keek, en daar 
kon ik me  
niet echt in 
herkennen. Dat 
hield me echter 
niet tegen om mijn dromen na te jagen. Al 
ben ik onderweg naar waar ik nu sta tegen 
enorm veel dingen aan gelopen, en dat heeft 
zeker ook te maken met mijn Marokkaanse 
achtergrond. Een wit meisje heeft een andere 
ervaring in de modewereld. Mijn eerste 
klussen waren vijf jaar terug, ik kreeg daar 
niet veel voor betaald – ik wist niet eens  
dat ik er geld mee kon verdienen. In eerste 
instantie was mijn idee om een portfolio  
op te bouwen en daarmee bij merken of 
magazines aan te kloppen en te laten zien 
wat ik kan. Uiteindelijk kwam ik erachter dat 
ik met mijn eigen platform kon freelancen. Op 
een gegeven moment kreeg ik persreizen en 
betaalde klussen aangeboden en begonnen 
mijn ouders mijn werk ook serieus te nemen. 
Ze snapten in eerste instantie namelijk niet 
waar al die pakketjes van beauty- en 
kledingmerken vandaan kwamen. Ze waren 
bang dat er op een dag een deurwaarder 

voor de deur zou staan omdat ik mezelf in de 
schulden werkte.  Toen het eenmaal lekker 
liep, besloot ik nadat ik mijn propedeuse had 
behaald om met mijn studie Media, Informatie 
en Communicatie te stoppen. Achteraf kan ik 
zeggen dat het de beste keuze ooit was; ik 
ben echt mijn droom aan het waarmaken.” 

Wat vind je van de mode-industrie? “De 
modewereld is vrij oppervlakkig, vooral door 
de invloed van social media als TikTok en 
Instagram. Raar om te zeggen, want ik zit  
er zelf op. Ik probeer mezelf te omringen  
met mensen die getalenteerd zijn en op  
een dieper niveau willen bijdragen aan  
de industrie. Ik ben wel blij dat er bij veel 
modemerken momenteel het besef is dat  
er met mode ook sociaal-maatschappelijke 
verandering teweeggebracht kan worden. 
Ik zie een grote verandering tussen tien  

jaar geleden en nu. Vroeger zou ik als 
Marokkaans-Nederlands meisje niet op  
een cover van Glamour hebben kunnen  
staan. Als je me vraagt tegen wie ik vroeger 
opkeek, dan zeg ik: ik had vroeger geen 
rolmodellen. Gelukkig beginnen die er  
steeds meer te komen.” 

En je bent er nu zelf een. Er zullen vast 
meiden zijn die nu tegen jou opkijken, toch? 
“Ik hoop het. Mijn following bestaat uit een 
diverse groep mensen, maar er zitten zeker 
ook Marokkaans-Nederlandse meiden tussen 
die mode studeren of stylist zijn en me 
berichten sturen als: ‘Wow, tof wat je bereikt 
hebt, je inspireert me.’ Dat is echt leuk om te 
lezen en geeft me hoop. Wat ik wel wil zeggen 
over Instagram: krijg je een goed gevoel of 
een slecht gevoel van een pagina? Laat dat 
meespelen in de keuze om dat account wel 
of niet te volgen.” 

‘Ik omring mezelf met mensen 
die op een dieper niveau willen 
bijdragen aan de industrie’ 
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Had je het gevoel dat jouw talent lange  
tijd niet werd gezien in Nederland? “Ik had 
lange tijd het gevoel dat ik niet thuishoorde 
in Nederland; daarom ging ik naar een broer 
die in Dubai woonde, om uit te vinden of daar 
wél plek voor me was. Ik heb in Dubai met 
een paar interessante merken gewerkt, 
waardoor er, toen ik terugkwam in Nederland, 
op een andere manier naar me werd gekeken. 
Helaas hebben meer mensen daar last van; 
pas wanneer ze internationale erkenning 
krijgen komt de Nederlandse media achter  
ze aan. Maar 
gelukkig heb ik 
altijd met een 
knipoog naar de 
mode-industrie 
gekeken; we zijn 
niet bezig met 
het redden van 
mensenlevens.  
Ik weet wat 
belangrijk is. Van 
huis uit kreeg ik mee; wees jezelf en vergeet 
je roots niet.” 

Waar groeide je op? “Ik ben geboren en 
getogen Alkmaar, in een heel witte buurt. Ik 
heb een fijne jeugd gehad; ik heb weinig last 
gehad van racisme of discriminatie, totdat  
ik mijn eerste schooladvies kreeg en flink 
werd onderschat. Ondanks dat ik een laag 
advies kreeg, ben ik uiteindelijk opgeklommen 
naar het hbo. Ik heb twee oudere broers. Mijn 
vader zei altijd over onze opvoeding: niet te 
westers maar ook niet te conservatief. Religie 
kreeg ik wel mee vanuit huis, maar ik deel er 
liever niet te veel over; mijn band met Allah  
is iets persoonlijks. Ik bid, doe mee met de 
ramadan, geef geld aan minderbedeelden  
en wil een keer de Hadj doen.” 

Hoe zou je jouw stijl in één zin omschrijven? 
“Een mix van couture en streetstyle; het 
vertalen van catwalktrends naar alledaagse 
kleding. Mijn stijl is edgy en een tikje casual. 
Ik hou wel van een paar goede sneakers 
onder een elegant jurkje. Ik word door mode- 
merken ingevlogen om naar shows te komen, 
daar zie ik bepaalde trends op de catwalk  
die ik weer op mijn eigen manier probeer door 
te vertalen naar iets toegankelijks voor een 
breder publiek. Ik wil een inspiratiebron voor 
stijl zijn.” 

Waar werk je het liefst? “Marokko; ik raak 
daar enorm geïnspireerd, het licht is er mooi 
en je hebt er prachtige esthetiek en steden. 
Mensen berichten me vaak dat mijn creaties 
in Marokko het beste tot hun recht komen.” 

Wat zijn, tot dusver, je leukste samenwer-
kingen geweest? “Alhamdulillah, dat zijn het 
er meerdere geweest. Er zijn een paar luxe 
merken waar ik nu ambassadeur voor ben. Ik 
werk close met Louis Vuitton en als enige in 
Nederland met Burberry, dat is écht een eer. 
Deze shoot met Glamour is ook een droom 
die uitkomt. Laatst deed ik ook iets met 
Highsnobiety en Givenchy. En recent stond  
ik op de set als stylist voor L’Officiel Arabia, 
dat was heel tof!” 

Hoe kijk je naar de toekomst? “Ik ben veel 
bezig met artdirection en styling, dat vind  
ik tof om te doen. Ik hoop dat ik vaker voor 
grotere titels en mooie merken kan werken en 
dat de modewereld inclusiever wordt wat 
betreft mensen van kleur.” 

‘Ik werk close met Louis Vuitton 
en als enige in Nederland met 
Burberry, dat is echt een eer’ 


