daily paper
Jas van Arma € 799,95

GENTLEMAN
De ambitieuze oprichters van het merk Daily Paper, Amsterdammers met
Afrikaanse roots, tonen in Esquire de stijlvolste kleding voor dit najaar.
productie & tekst DESI RIDDER

fotografie ATLYNN VROLIJK
styling CLYDE SEMMOH
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Daily Paper komt van het nummer Mouths to Feed van
Ludacris. ‘Can’t keep up with the news but I get that daily paper.’

JEFFERSON OSEI (27)
Groeide op in Amsterdam, verantwoordelijk voor
sales bij Daily Paper.

daily paper

OVER DAILY PAPER

In 2008 begonnen Jefferson, Hussein
en Abderrahmane hun blog Daily Paper,
waarop ze over mode, kunst en muziek
schreven. Om meer naamsbekendheid te
genereren gaven ze iedereen die ze interviewden een ander T-shirt met de naam van
het blog. Al snel werden de T-shirts populair.
Inmiddels is Daily Paper uitgegroeid tot
een serieus merk. Dit voorjaar opende het
drietal een eerste eigen winkel, aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam, de straat waar
ze als jonge jongens met elkaar hingen.

HOE KOM JIJ OP DE SALES TERECHT?

— ‘Wiskunde en statistiek gaan mij erg gemakkelijk af en ik ben goed met cijfers. Ik heb Accountancy (mbo) en Sportmarketing (hbo) gestudeerd,
mijn stiefvader is accountant en heeft mij veel
geleerd.’
IN HOEVERRE ZIE JE JOUW GHANESE ROOTS TERUG IN
DAILY PAPER?

— ‘Dat was alleen in onze eerste collectie, toen
werkten we veel met kente [traditionele Ghanese geweven stof ]. Afrika is onze inspiratiebron.
Wij willen door middel van kleding het moderne
Afrika laten zien. We produceren onze kleding
nu in China, ooit hopen we dat in Afrika te kunnen doen. Dat gaat nu niet zo gemakkelijk. Er zijn
geen goede fabrieken en de mensen zijn nog niet
zo geschoold.’
JOUW STIJL?

— ‘Kleurrijk, experimenteel en nineties, ik draag
nooit zwart-wit. Appie en ik werden vroeger
gepest, omdat we er anders uitzagen. Nu vinden
mensen ons cool, omdat we iets bereikt hebben.’
FIJNSTE SCHOENEN?

— ‘De Clarks Wallabee heb ik in drie verschillende
kleuren. Een andere favoriet is een samenwerking
tussen Dr. Martens en Adrien Sauvage, een Britse
ontwerper van Ghanese afkomst.’
LEVENSLES

visagie HANNEKE DE HERTOG assistent-fotografie DYLAN RAY FENIX

— ‘Die komt van mijn moeder, ze zei: “Je bent
geboren uit een vrouw, dus behandel een vrouw
nóóit als vuil.” Mijn moeder is een krachtige
vrouw, respect voor vrouwen vind ik belangrijk.’

Witte coltrui van Hackett € 315
Wollen onderjas van Scotch & Soda € 79
Bodywarmer van Cos € 119
rechts:
Jefferson
Jas van Strellson € 549
Overhemd van Strellson € 79,95
Trui van Weekday € 65
Broek van Strellson € 149
Sokken van Falke € 14,95
Schoenen van G.H. Bass € 230
Hussein
Jas van Weekday € 160
T-shirt van Weekday € 30
Broek van Corneliani prijs op aanvraag
Schoenen van Hugo € 375
Abbie
Jas van Hermès € 6.600
Shirt van Corneliani prijs op aanvraag
Broek van Strellson € 149
Schoenen van Dr. Martens € 139
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Hij kwam, zag en overwon:
de kabeltrui. Aanschaffen maar!

daily paper

ABDERRAHMANE TRABSINI (27)
Geboren en getogen in Amsterdam. Ontwerpt.
WAT WAS JE INSPIRATIE VOOR JULLIE HUIDIGE
COLLECTIE?

— ‘Vissen. Ik vis graag, omdat ik er rustig van
word. Tijdens het ontwerpen heb ik mij verdiept in de visserscultuur in Afrika. Zo kwam
ik bij The Hambukushu Rainmakers of the Okavango. Behalve vissen doen ze bepaalde dansen
waardoor het gaat regenen. Ik vond het zo tof en
bedacht dat wij dan de rain protectors worden,
omdat het in hier zoveel regent.’
JOUW STIJL?

links:
Suède bomberjack van Levi’s € 450
Coltrui van Scaglione € 279
Broek van Corneliani prijs op aanvraag
Jefferson
Coltrui van Weekday € 30
Trui met V-hals van Hugo € 189
Hussein
Coltrui van Tommy Hilfiger € 149
Abbie
Overhemd van Carhartt € 79
Trui van Boss € 239

— ‘Ik doe graag veel moeite voor een kledingstuk,
omdat ik weet dat andere mensen het dan niet
hebben. Zoals mijn T-shirt van Kalakaua, dat heb
ik uit Hawaï besteld.’
FAVORIETE ONTWERPER?

— ‘Yohji Yamamoto, hoe hij high end met sportswear combineert, vind ik echt heel knap.’
WAT HEBBEN JE OUDERS JE BIJGEBRACHT?

— ‘Als iets niet werkt, dan werkt het niet. Mijn
vader kwam hier alleen uit Marokko, mijn moeder kwam vier jaar later. Het werkte niet, dus zijn
ze gescheiden. Dat was taboe, maar ik heb daar
alleen maar respect voor.’
MOOISTE STAD?

— ‘Ik droomde al vanaf mijn twaalfde over Tokio.
Alle verwachtingen die ik had, zijn allemaal
overtroffen.’
LEVENSLES?

— ‘Niks is onmogelijk. Wij zijn begonnen met vijf
T-shirts, als een leuk project. Mensen vonden het
schattig. Nu worden we serieus genomen.’
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Van een goede hoed wordt
iedereen een beetje meer man.

links:
Hoed van Harmony € 170
Suède bomberjack van Canali prijs op aanvraag
Overhemd van Harmony € 139
Broek van Daily Paper € 90
rechts:
Jefferson
Jas van Hackett € 900
Broek van G-Star € 119
Schoen van Hermès € 940
Abbie
Jas van Arma € 799,95
Broek van Camel Active € 139
Boots van Palladium € 129
Hussein
Jas van Stüssy € 145
T-shirt met col van Daily Paper € 60
Broek van Levi’s € 180

HUSSEIN SULEIMAN (27)
Geboren in Somalië, opgegroeid in
Heerhugowaard. Verantwoordelijk voor
marketing.
WAT WIL JE HET KOMENDE JAAR BEREIKEN?

— ‘Ik hoop tijdens de London Fashion
Week een catwalkcollectie met Daily
Paper te kunnen showen. Ik wil laten
zien hoe creatief we zijn, op deze manier
denk ik dat we ons verhaal nog beter
kunnen vertellen.’
JOUW STIJL?

— ‘Ik heb een hekel aan kreukels. Overhemden vind ik mooi, maar het strijken staat me tegen. Mijn moeder maakte
vroeger al mijn kleding. Ik vond het
altijd lelijk, totdat ze op een dag een
camouflage bodywarmer voor mij
maakte. Die wilde ik niet meer uitdoen,
ik draag nog steeds veel camouflage.’
BESTE ONTWERPER?

— ‘Dries Van Noten, hij is de koning van
de print.’
MOOISTE LAND?

— ‘Mexico, ik heb daar acht maanden
gestudeerd en heb daar de beste tijd van
mijn leven gehad. Mijn iPhone achtergelaten in Nederland, geen internet,
geen social media, een korte broek aan,
slippers en gaan. Back to basic, ik had dat
nodig om uit te zoeken wat ik wilde met
mijn leven.’
LEVENSLES?

— ‘Acta non verba, de Latijnse vertaling van geen woorden maar daden,
tevens de lijfspreuk van Daily Paper.
Je kunt overal over discussiëren, maar
de meeste dingen leer je door trial and
error.’
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DAILY PAPER
IN ÉÉN WOORD?

Hussein: ‘Nu’
Jefferson: ‘Broederschap’
Abderrahmane: ‘Heritage’
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