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Rommydebommy maakt accessoires om van te
watertanden
De Friese Rommy Kuperus verovert de wereld. Van Japan tot de VS.
12 sep 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Bij het zien van een echte Rommydebommy-tas gaat het hart van
iedere foodie sneller kloppen. De ontwerpen van de oorspronkelijk
Friese Rommy Kuperus (1990) zijn booming business. Nog niet in
Nederland, maar wel in Japan en vooral de Verenigde Staten. Daar gaan
haar modeaccessoires als warme broodjes over de toonbank. Je bent
wat je eet? Als het aan Kuperus ligt, draag je wat je eet! Fashionweek
sprak de Nederlandse accessoire-ontwerpster over haar ontwerpen en
internationale toekomstplannen.
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De Ice cream scone sprinkle purse van Rommydebommy © Rommydebommy

Rommydebommy, wat een fantastische naam! Hoe is deze
ontstaan?
“Ik ben een echte nineties girl en in die tijd zei je als je iemand geweldig vond: “je bent de bom”.
En toevallig rijmt het goed met mijn naam. Toen ik op het mbo zat, moest ik voor een opdracht
een slogan bedenken en zo kwam ik op Rommydebommy.”

Wanneer ben je gestart met je modeaccessoireslijn?
“Toen ik met mijn studie stopte in april 2015. Ik ben altijd een maker geweest, dus na mijn mbo
ben ik de hbo-opleiding Lifestyle & Design aan de Willem de Kooning Academie gaan doen. Deze
studie heb ik net twee jaar volgehouden. Eigenlijk was ik helemaal klaar met school. Het werkte
voor mij gewoon niet. Mijn kledingstijl is zeer glitter & glamour en het idee voor mijn
accessoireslijn had ik al, maar dat werd naar mijn mening niet gewaardeerd en geaccepteerd op
de kunstacademie. Er werd van mij verwacht om mijn ideeën los te laten, deze waren volgens
hen al ‘te eigen’. Op de kunstacademie studeer je af op basis van vastgestelde regels en daar viel
ik totaal buiten. Loslaten wilde ik niet, dus stopte ik mijn studie.”

"Ik moest nachten doorwerken, maar in één
keer is het helemaal booming"
En toen je eenmaal van de opleiding af was?
“Ik had geen geld, maar wel een plan. Mijn studie[nanciering heb ik even aan laten staan en ik
ben gewoon gaan proberen. In het begin was het helemaal niks. Nadat ik met mijn studie was
gestopt, ben ik meteen verdergegaan met tassen ontwerpen. Het sloeg alleen niet aan. Toch
dacht ik: ‘ik ga gewoon door’ en op een gegeven moment gingen steeds meer mensen me volgen
op Instagram en vorig jaar december werd ik ineens genoemd op grote internationale blogs als
Hu]ngton Post, Buzzfeed en Mashable. Vanuit het niets kwamen er dagelijks tien orders mijn
mailbox binnen. Ik moest nachten doorwerken, maar in één keer is het helemaal booming.”

LEES OOK
The Bead Goes On voor Tassenmuseum Hendrikje, ook
zonder gemeentelijke subsidie
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Kuperus: “Dit is een deel van mijn kledingkast. Mijn kledingstijl is zeer glitter & glamour. Ik ben altijd al gek op kleur geweest en ik ben
een soort van ekster als het op glitters aankomt. Dat móét ik gewoon hebben! Maar de shoots die je op mijn website ziet, die zijn echt
als Rommydebommy en over the top. In het dagelijks leven doe ik het iets rustiger aan, iets minder glitter.” © Rommydebommy

Hoe ben je op het idee van ‘eetbare’ tassen, kettingen en
vlinderdassen gekomen?
“Om eerlijk te zijn, weet ik het niet meer precies. Ik heb altijd al iets met eten gehad. Niet zozeer
de smaak, maar meer hoe het eruit ziet. De structuur, de kleuren, de vormen, zo mooi. Ik wilde
daar langer van genieten. Opeten is eigenlijk gewoon zonde. Volgens mij is het idee zo ongeveer
ontstaan, dat ik door de supermarkt liep en in allerlei producten tassen zag. Het idee is natuurlijk
super over the top en totaal niet gebruikelijk voor een tas of ketting.”

Eten als inspiratiebron, hoe verloopt dit in je ontwerpproces?
“Wat ik nu zeg klink heel simpel, maar het begint meestal wanneer ik iets eet. Als ik eten in mijn
handen heb, dan kan ik het goed bekijken en vaak kom ik tot de conclusie: ‘hey, dit is ook wel een
interessant product als tas’. Laatst at ik een rijstwafel waarbij ik deze gedachte ook meteen
kreeg, dus die heb ik meteen uitgewerkt. Andere nieuwe ontwerpen die op de plank liggen zijn
een kersentaart waar een stuk uit mist, zodat je ook de verschillende lagen aan de binnenkant
ziet. En ik ben momenteel bezig met een zure mat als tas. Kortom: ik heb eten in mijn handen, ik
krijg een idee en moet het dan ook gelijk uitwerken.”
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De aardbeientaarttas © Rommydebommy

En nu de hamvraag: Hoe maak je het? Wat is het materiaal?
“Haha, ja dat is natuurlijk mijn grote geheim! Maar ik noem het altijd een soort
‘marshmallowachtige’ klei. Het is heel licht en zacht en wanneer het opdroogt, wordt het keihard.
Daarnaast werk ik ook met andere materialen, zoals matrasschuim.”

Hoe gaat jouw ontwerpmotor van start?
“Je zou het misschien niet denken, maar ik ben een echte sportliefhebber. Ik sta iedere ochtend
om zeven uur in de sportschool, dan sport ik een half uur en daarna ga ik terug naar huis. Zo
begin ik eigenlijk iedere werkdag, want dan heb ik het gevoel dat ik de hele dag aankan. Thuis
begin ik met, jazeker, fanmail beantwoorden en werk ik de nieuwe orders af. Tussendoor plan ik
fotoshoots in, want ik maak sowieso één tot twee nieuwe producten per week. Dus naast alle
binnengekomen orders, maak ik tussendoor nieuwe ontwerpen. Daarnaast ben ik erg druk met
sociale media om alles te promoten. Weekend? Nee, dan werk ik gewoon door. Maar dat doe ik
met alle liefde.”
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Rommydebommy’s sprinkles cake purse loopt met name in Amerika als een trein. Sinds kort heeft Kuperus hier ook een miniversie
van, de mini sprinkles cake purse, die dagelijks wel één of twee keer besteld wordt. © Rommydebommy

Je tassen zijn allemaal met de hand gemaakt, hoelang werk je
aan een tas?
“Dat verschilt natuurlijk per tas, maar met de donut ben ik ongeveer zes uur bezig. Dan heb je
nog de droogtijd van de klei en die moet soms wel twee weken uitharden. Normaal gesproken
werk ik op bestelling. Pas als ik een order binnenkrijg, maak ik de tas. Met zo’n 50 tassen is mijn
huidige collectie al behoorlijk groot en een aantal hiervan heb ik op voorraad. Dat zijn de
ontwerpen die echt heel goed lopen, zoals de sprinkles cake purse. Daarvan heb ik nu ook een
miniversie, de mini sprinkles cake purse, gemaakt en deze wordt echt dagelijks besteld.”

5/9
Kuperus: “Momenteel ben ik erg blij met de gevulde koek. Normaal zeg ik het niet zo snel, maar die is echt heel realistisch.” ©
Rommydebommy

En jouw persoonlijke favoriet is?
“Dat wisselt, maar momenteel ben ik erg blij met de gevulde koek. Normaal zeg ik het niet zo
snel, maar die is echt heel realistisch.”

Waar komen de meeste bestellingen vandaan?
“Een tijd geleden was dat Japan, maar momenteel komt 95 procent van de bestellingen uit
Amerika.”
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De Nederlandse appeltaarttas van Rommydebommy. © Rommydebommy

En is Nederland al overstag?
“Niet echt. Nederland heeft wat dat betreft echt de instelling van ‘doe maar gewoon, dan doe je
al gek genoeg’. Ik heb ook typisch Nederlandse producten als een roze koek, stroopwafels en
een appeltaart in mijn collectie. Deze tassen worden zo nu en dan verkocht, maar daarvan zou ik
niet kunnen leven.”

"Ik zou het super vinden om in Amerika mijn
eigen shop te openen inclusief een
restaurant waar je al mijn ontwerpen
daadwerkelijk kunt eten"
Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
“Gewoon doen en durven! Van mijn moeder geleerd. Mijn ouders hebben een eigen bedrijf gehad
en mijn moeder nog steeds, dus ik denk dat het ondernemen wel in mijn bloed zit. Daarnaast ben
ik eigenwijs en wil ik de dingen op mijn manier doen. Dit is ook meteen mijn advies voor andere
jonge ontwerpers die in een gelijke positie zitten: durf dingen te ondernemen en wees niet bang
om te falen, dan heb je het in ieder geval geprobeerd.”
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“Een echte Nederlandse delicatesse als tas: de roze koek!” © Rommydebommy

Zijn er ontwerpers, kunstenaars of mode-iconen die je
inspireren?
“Niet per se, maar Katy Perry is bijvoorbeeld wel een type waarvan ik denk: ‘zij zou echt mijn
tassen moeten dragen!’”

Wat zijn de grootste uitdagingen van jouw werk?
“Je moet mensen constant blijven verrassen, ik daag mezelf daarom altijd uit en ben continu
opzoek naar iets vernieuwends. Soms kom ik uit op iets ontzettend moeilijks en dan denk ik: ‘Oh,
hoe ga ik dit ooit maken?’, maar dat geeft me tegelijkertijd weer een kick om het echt te doen.”
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Niet alleen zoetigheden, maar ook je favoriete avondeten kun je als tas bestellen. © Rommydebommy

Je woont en werkt in Rotterdam, wat trekt je het meest aan in
deze stad?
“Ik ben hierheen verhuisd voor mijn studie, maar had niet meteen zoiets van: ‘oh, ik wil hier
wonen’. Eigenlijk zat ik altijd met Amsterdam in mijn hoofd. Waarom? Geen idee. Oorspronkelijk
kom ik uit Workum in Friesland, dus een verhuizing naar een grote stad als Rotterdam was
compleet het tegenovergestelde van wat ik gewend was. Uiteindelijk ben ik wel echt verliefd op
deze stad geworden. Het is een unieke stad en ik heb vaak het idee dat ze hier al veel verder zijn
in bepaalde ontwikkelingen dan in andere steden. Juist dat unieke en die mix van moderne
architectuur met oude gebouwen, dat vind ik heel interessant en erg bij mij passen. We zijn een
soort match, ik pas wel in deze stad.”

"“Durf dingen te ondernemen en wees niet
bang om te falen, dan heb je het in ieder
geval geprobeerd”"
Lonkt een verhuizing naar het buitenland al?
“Ja, dat wel. Ik heb het idee dat Nederland niet helemaal mijn land is. Ik bedoel meer: ik voel me
hier thuis, het is leuk en ik blijf er natuurlijk een connectie mee hebben. Alleen vrijwel al mijn
klanten en fans van mijn ontwerpen wonen in Amerika en daarom heb ik het idee dat ik daarheen
moet. Ik zou het super vinden om in Amerika mijn eigen shop te openen inclusief een restaurant
waar je al mijn ontwerpen daadwerkelijk kunt eten.”
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Ook de mannen kunnen bij Rommydebommy terecht, voor vlinderdassen welteverstaan. © Rommydebommy

En breidt het Rommydebommy-imperium nog uit naar andere
segmenten?
“Momenteel kan ik nog heel lang doorgaan met wat ik nu maak. Ik kan eindeloos variëren. Naast
accessoires heb ik altijd veel met mode gehad, dus echt de kleding. Soms denk ik: ‘misschien
kan ik er een kledinglijn bij gaan doen’. Toch wil ik voorkomen dat het één grote poppenkastout[t
wordt. Mijn tassen zijn heel leuk te combineren bij een basic out[t of op een feestje, maar als
complete kledingstijl wordt het wel heel heftig. Voorlopig houd ik het bij tassen, kettingen en
voor mannen de vlinderstrikjes.”

Als laatst, heb je nog bepaalde samenwerkingsverbanden waar
je van droomt?
“Ja, McDonalds natuurlijk! En eigenlijk alles wat onder Unilever valt. Daarnaast had ik altijd een
doel en een droom om samen te werken met Hollands Next Topmodel en dat is gelukt! Een tijd
geleden benaderden ze mij via een mail en toen stond RTL ineens voor mijn deur! Op 20
september aanstaande is de agevering te zien waarvoor ik onder andere de styling met mijn
tassen heb gedaan.”

Benieuwd welke delicatessen in de shop van Rommydebommy op je liggen te wachten? Bekijk de
collectie op www.rommydebommy.com.
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