
 

 

ONBETAALBAAR – Interview met Sophie de Somere (22-08-2018) 

Sinds 2012 is Sophie De Somere initiatiefnemer en artistiek leidster van ONBETAALBAAR. Het 

makerscollectief vond in 2017 een thuis in CAMPO boma, een vestiging van kunstencentrum 

CAMPO in de Bomastraat, Gent.   

 

 

Hoe het begon.  

 

“Een oud object, een vertrouwde ruimte, een verlaten gebouw… dingen die een ziel 

uitademen hebben mij altijd al geraakt. Zeker iets wat kapot is, roept bij mij een soort 

emotioneel engagement op, een verlangen om een tweede leven te schenken aan iets wat 

anders afgedankt wordt.“ 

 

Sophie De Somere studeerde kunstgeschiedenis en ontwierp vervolgens kostuums en decors 

voor theatergezelschap Ontroerend Goed. Omdat ze zelf vakkennis ontbrak, bouwde ze al 

gauw een ruim netwerk van allerhande decorbouwers en stielmannen op.  

In 2012 werd Sophie gevraagd om een ‘kloppend hart’ te ontwerpen voor de viering van het 

5-jarig bestaan van de Theatermaker. Ze nodigde een heleboel makers uit haar netwerk uit, 

om tijdens het festival nieuwe voorwerpen te creëren uit recuperatiemateriaal. Hun 

maakproces stond in schril contrast met de traagheid en stilte van het schrijfproces dat 

anders centraal staat in de Theatermaker. De resultaten werden tentoongesteld en op het 

eind van het festival geveild. ONBETAALBAAR was geboren. Al snel volgden een resem 

andere creatieve concepten.  

 

Circulaire economie als uitgangspunt. 

 

“Elk object is als een kind dat je in huis haalt. Het gaat erom van bij het begin een hechte 

emotionele band te creëren die maakt dat dingen nooit ‘zomaar’ zullen worden 

weggegooid.” 

 

ONBETAALBAAR is in eerste instantie een creatieve werkplaats en denktank die 

verschillende disciplines met elkaar wil verbinden. Designers, kunstenaars en alles 



 

 

daartussen: makers, denkers, uitvoerders, ... Samen vinden ze elkaar in de filosofie van de 

circulaire economie.  

 

De voorwerpen die ONBETAALBAAR te koop aanbiedt, zijn ambassadeurs van een project. Ze 

zijn de resultaten van een maakproces dat plaatsvond op een specifieke plek, in het kader 

van een bepaalde opdracht en in de handen van een specifieke maker. Om dit maakproces 

zichtbaar te maken en de economische kost ervan bloot te leggen wordt elk object vergezeld 

van een paspoort met algemene informatie, de kosten van het project, foto’s en tekeningen 

van het maakproces… Nadat hij of zij de volledige context meekrijgt bepaalt de koper zelf de 

prijs van het object.  

 

Het gaat om bewustmaking. Achter elk object staan mensen. Het achteloos kopen, verkopen 

of weggooien van voorwerpen gaat volledig voorbij aan het menselijk proces dat erachter 

schuilgaat. Hergebruik is een manier om dit duidelijk te maken en een 

mentaliteitsverandering na te streven. Ecologisch gezien hebben de projecten minder 

impact: we kunnen er de afvalberg vooral symbolisch kleiner mee maken. Onze droom is dat 

we iedereen op een dag in staat zal zijn om minder weg te gooien en te koesteren wat er is. 

“Eigenlijk zouden alle objecten, net als kleren, een etiket met info moeten krijgen. Zodat 

ontwerpers en eigenaars ook de herkomst, het materiaal, het verhaal aan hun gemaakte 

dingen kunnen koppelen. Dan gaat het veel meer over het delen van info, over het belang 

van het maakproces, van identiteit en designerschap, dan over een contextloze, anonieme 

prijs.” 

 

MAKEN  

 

“Elk project of object dat onder de vleugels van ONBETAALBAAR ontstaat, is een pièce 

unique en op maat gemaakt.”  

  

ONBETAALBAAR draagt haar visie uit overal in Vlaanderen: op de markt, door gebouwen te 

bezetten, met projecten zoals “De Veiling der Dingen”, … . Sinds 2017 kent het ook een vaste 

stek in de Bomastraat in Gent als deel van de werking bij kunstencentrum CAMPO. In deze 

vorm combineert het makerscollectief verschillende projecten: enerzijds de samenwerking 



 

 

met kunstenaars uit CAMPO, steun bij de praktische uitvoering van sommige voorstellingen, 

een intensieve buurtwerking, regelmatige open atelierweekends en een commerciële poot 

die interieur en maat-opdrachten uitvoert. In de Bomastraat huist ook een naaiatelier waar 

je terecht kan met vragen op maat of waar je naailes kan volgen. Ook Collectief Textiel, een 

textiellabo, neemt een deel van het atelier voor zijn rekening. Met beide wordt binnen de 

projecten vaak intensief samengewerkt om nieuwe pistes te verkennen en nieuwe objecten 

te bedenken.  

 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een open atelierwerking op zaterdagen, 

waarbij zij zelf aan de slag kunnen in het hout-en textielatelier. Het doelpubliek is niet zozeer 

het hele brede publiek, maar eerder de mensen die al voeling hebben met de filosofie van 

hergebruik en duurzaamheid. Voor hen die hierin een stap verder willen gaan. In het atelier 

en de projecten krijgen ze via het doen en het maken de kans om dit verder te ontwikkelen 

en uiteindelijk ook verder uit te dragen. 

 

Duurzaamheid: op verschillende vlakken.    

 

ONBETAALBAAR gelooft in duurzaam herstellen, waarbij het collectief enkel gebruik maakt 

van eerlijk bronmateriaal dat met creativiteit en artistieke vrijheid gehanteerd wordt. Maar 

even belangrijk is het opbouwen van duurzame relaties, met objecten, met mensen, met 

partners.  

 

De sociale- en buurtwerking van ONBETAALBAAR is de laatste jaren sterk toegenomen, wat 

ten koste kan gaan van de eigen artistieke creatie. Naast de nood aan nieuwe artistieke 

zuurstof en ruimte voor nieuwe ideeën, groeit ook het verlangen naar projecten met een 

grotere impact. Eén voorbeeld is het verkennen van project ‘Roestvrij’; een concept waarbij 

kinderen en jongeren onder begeleiding van kunstenaars en ontwerpers samenwerken om 

de woonomgeving van ouderen te verbeteren. Zowel het proces als het resultaat -het 

rusthuis als een nieuwe thuis en niet zomaar een (eind)bestemming - worden tot nu toe 

bijzonder positief ervaren. Momenteel verkennen we mogelijkheden om het project op 

grotere schaal en structureel toe te passen, waarbij volledige rusthuizen zou kunnen worden 

aangepakt, misschien zelfs in verschillende steden tegelijk - wat veel meer mogelijkheden 



 

 

voor hergebruik biedt. Door op deze manier groter te denken kunnen we een reële 

ecologische en maatschappelijke impact maken. 

 

www.onbetaalbaar.com 


