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Verslag van het Groene IDeeCafé op 5 maart 2012 

Thema: ‘Overal Spullen’ 

Er zijn ongeveer 11 bezoekers vanavond in het Scheltema Complex in Leiden. 

Opening: Margje Vlasveld opent de bijeenkomst. Paul van Steijn krijgt de gelegenheid om de bezoekers te 

vertellen over zijn ontwikkelingen met de gemeente en zijn plannen met het Cronesteyn Park. Hij legt uit 

waarom hij de onderhandelingen met de gemeente heeft afgebroken. Daarna bekijken we een documentaire van 

de Boedhistische Omroep Stichting. 

Documentaire ‘Overal spullen’ van Judith de Leeuw:  
Judith beschrijft zelf haar documentaire als volgt: “Spullen zijn handig, nodig en onvermijdelijk. Ze maken het 

leven makkelijker. Maar het zijn er veel en ze zijn overal: in het huis, op straat, in de zee en in ons hoofd. In hoe 

we denken over onszelf, over ruimte, ov er economie en over hoe we de maatschappij inrichten. Judith de 

Leeuw besluit om haar huis helemaal leeg te halen en al haar spullen te tellen, te sorteren en een stickertje te 

geven. In een proces vol cijfers, getallen en zoekende woorden vallen vorm en inhoud op toevallige wijze 

samen. Een film over spullen met spullen, vanwege alle spullen. Over dat alles al voorhanden is. En over wat je 

moet doen als je ontdekt dat je in het bezit bent van een smeltende ijsbeer.” 

Je kunt de film lenen tegen betaling van een borgsom van 5 euro bij Margje Vlasveld van de IDeeWinkel, 

mail dan naar lenen@ideewinkel.nl. Je kunt ook onderstaande link volgen naar Uitzending Gemist. 

Conclusie en reacties van bezoekers:  
“Overal spullen” is een ludieke film, inspirerend weergegeven. Het zet aan tot nadenken. Het tellen van al je 

spullen is gewoon te komisch voor woorden, maar daarom is het effect van deze film over onze 

consumptiemaatschappij des te schokkender. 

De discussie barst los onder de bezoekers hoe wij zelf omgaan met onze spullen. Iemand oppert een stelregel 

om alles dat je niet eens per jaar minstens gebruikt weg te gooien. De vraag is hoe we de economie draaiende 

houden zonder al de spullenconsumptie? Het consumentenvertrouwen is gestegen. De waarheid van dit moment 

is dat mensen werkeloos raken als wij niets meer kopen.  

De organisatie LETS (Lokaal Economisch TransactieSysteem) wordt genoemd, waar diensten worden 

uitgewisseld en tegen betaling van sleutels worden geleverd. 

Onze economie is gebaseerd op huishoudelijke produkten en materie in het algemeen. Een bezoeker tipt om 

spullen door te geven als cadeautje. Het merendeel is het er over eens dat je spullen niet zomaar weg moet doen. 

Wegbrengen naar een kringloopwinkel is een optie, voor zover deze nog nieuwe goederen accepteren. 

De volgende bijeenkomst van het Groene IDeeCafé is op maandagavond 19 maart 2012 in het Scheltema-

Complex in Leiden. 
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