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MODE DELUXE

■ We associëren kinderkleren doorgaans met schattig, jij gaat

eerder voor donker en extravagant. Een bewuste keuze?

Ik wilde gewoon iets anders maken. Enerzijds speel ik graag met de grenzen jongen-

meisje, anderzijds werk ik graag met donkere thema’s. Dat vormt ook een leuke uitda-

ging: vanuit die thema’s een collectie maken die perfect kan voor alle kinderen. Als je al

die doodskopkonijnen naast elkaar zet, heeft het misschien iets grimmigs, maar in combi-

natie met neutrale kleding kan het perfect. Ik heb ze bijvoorbeeld verwerkt in een collectie

sjaals die nu al verkrijgbaar is, en ze doen het heel goed.

■ Welk publiek heb je voor ogen voor je eerste volledige collec-

tie, die volgende winter op de markt komt?

Ik zoek graag uitersten op: wat kan er, wat kan er niet? De mensen die zich dezelfde

vraag stellen, die gepassioneerd zijn door mode en op zoek zijn naar het verhaal achter de

kleren, zijn het geschikte publiek voor mijn collectie. Er is natuurlijk ook een selectie om-

wille van de prijs. Dat kan ook niet anders als beginnende ontwerper: de productiekosten

voor een kleine collectie lopen enorm op. Onder de 100 euro krijg je gewoon geen jas op

de markt.

■ Je baseerde je collectie op Donnie Darko, een film over een

kwaadaardig konijntje dat een psychotische jongen allerlei ver-

keerde plannen influistert. Dat staat niet zo ver van je leefwereld

af, want je bent niet enkel ontwerpster maar werkt ook als thera-

peute in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ja, en er zijn meer raakvlakken dan je denkt. Ik ben het gewoon om dingen in vraag te

stellen, om op zoek te gaan naar het échte verhaal. Ik haal niet bewust inspiratie uit mijn

job, maar het zal wel meespelen. Het is helemaal niet gruwelijk bedoeld. In mijn laatste

collectie zit een roze legging met schattige konijntjes, maar ook kruizen en pistolen. En

waarom niet? Het mag best een beetje edgy zijn.

■ Je bent 37 en startte pas enkele jaren geleden met een mo-

deopleiding in avondschool. Was het een late roeping?

Mode is altijd mijn roeping geweest. Ik heb als 18-jarige een andere richting gekozen,

maar het beestje is altijd blijven kriebelen. Daarom doe ik het nu naast mijn andere job. Al

is het wel zwaar: fulltime werken, minimum tien uur les per week volgen, naaiwerk,

vormstudies én vier kinderen opvoeden. Ik doe al het werk binnen mijn collectie zelf, van

patronen tot naaiwerk, breiwerk en prints. Voor mijn kinderen is het niet altijd gemakke-

lijk dat ik het zo druk heb. Maar door mij bezig te zien, leren ze wel dat het leven heel wat

te bieden heeft.

■ Zijn ze zelf ook met mode bezig?

Absoluut. Mijn dochter van 13 en zoon van 11 dragen bijzondere kleren, en mijn

zoon is zelf een tijdje in de weer geweest met naald en draad. Al beginnen ze nu wel wat

last te krijgen van groepsdruk: ze vallen natuurlijk op in hun gouden jassen, en mijn zonen

hebben ook allebei lange haren en worden daardoor vaak aanzien als meisjes. Het is dus

niet altijd evident. Maar ze passen wel graag en poseren voor fotoshoots van mijn collec-

ties. Mijn oudste zoon heeft onlangs het gasmaskerensemble gedragen op een feestje.

■ Heb je zelf een favoriet stuk in de Donnie Darko-reeks?

Ja, een kanten sweater met fluogele boorden en een korte zwarte bomber met roze

kant. Heel mooi, niet te extreem, maar toch met een hoekje af. Toen ik die bomber af had,

dacht ik: dát is nu wat ik al jaren zoek voor mijn kinderen. En nu heb ik het gewoon zelf

gemaakt!

De sjaals van Caroline Bosmans worden verkocht in zeven winkels in België. Alle

verkoopadressen via www.carolinebosmans.com. Volgend jaar komt haar eerste win-

tercollectie op de markt.

Donnie Darko voor kinderen

Kinderen in gebreide doodskopmutsen, een trui met gas-

maskerkonijntjes en een lieflijk roze legging met geladen

pistolen. Niet bepaald de zondagse outfit van het gemid-

delde Belgische gezin. En toch brengt de getalenteerde

Belgische ontwerpster Caroline Bosmans volgend jaar

haar eerste wintercollectie op de markt.

_Lore Callens
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