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Vrijdenker Juul M artin na tegenslag gesterkt in zijn idea len

EEN WINKEL VOL IDEEËN OM TE DELEN
NIJMEGEN - Juul Martin bouwde met meer dan
300 vrijwilligers in zijn woonplaats Nijmegen
drie jaar aan het Huis van Overvloed, gemaakt
van louter spullen die mensen over hadden. Het
moest een landelijk podium en vooral werkplek
worden voor iedereen met een mooie sociale
innovatie. Kosten van het Huis? Nul euro! Maar
een paar weken voor de opening brandde het

D E E L W I N K E L / Een van de eerste nieuwe
projecten wordt al snel het opstarten van een
Deelwinkel in de Molenpoortpassage, een
winkelcentrum in datzelfde Nijmegen.
Juul Martin: “Je vindt ons nu tussen Bristol,
Xenos, Bart Smit, Kruidvat en de Coop. Dat is
een heel andere locatie dan waar het Huis van
Overvloed stond. Ook dat is een bewuste keuze.
De ideeën over een delende samenleving landden
tot nu toe vooral bij het jongere, hippe publiek.
Studenten, creatieve zzp’ers.

door een nog steeds onbekende oorzaak in
augustus 2013 af. Het weerhoudt deze Vrijdenker

MOOIER

er nu, bijna twee jaar later, niet van om zich nog

Als een van de eersten blogde Juul Martin
in 2012 over het fenomeen ‘sharing
economy’. Peerby was net nieuw en
Airbnb nog vrijwel onbekend in Nederland.
Omdat er nog geen naam voor was,
noemde hij het toen gewoon plat vertaald
‘deeleconomie’. Nu drie jaar later is de
wereld honderden platforms verder waar
je spullen, hulp en kennis kunt ‘delen’.
Delen tussen aanhalingstekens, want
meestel gaat het om verhuurplatforms.
Spullen huren bij je buren, kort gezegd.
Juul Martin: “Dat vind ik een mooie
ontwikkeling en tegelijkertijd schrik ik van
sommige uitwassen. Hoe meer ik werk
met het deelprincipe, delen is volgens mij
iemand toegang geven tot wat je hebt, kunt
of snapt, hoe meer ik realiseer: ik vind
het zuivere delen, zonder te ruilen, zonder
een verplichte tegenprestatie te eisen, zo
veel mooier dan het ‘huren bij de buren’principe. Daarom ga ik me meer focussen
op wat ik de ‘delende samenleving’ noem
en minder op de deeleconomie. Ik ga
meer zoeken naar hoe mensen door
onvoorwaardelijk te delen fijner samen
kunnen leven en werken.”

steeds dagelijks in te zetten voor een delende
samenleving.

H

et Huis van Overvloed was dus bedoeld als
plek voor iedereen die belangeloos diensten
wilde delen. Bijvoorbeeld in de vorm van een
training, een inspirerende lezing, een cursus
onthaasten of een gratis advies over hoe je op een
slimme manier duurzamer kunt bouwen.
Het mocht niet zo zijn. De brand was een
regelrechte ramp voor alle betrokkenen, nog na
te lezen op www.huisvanovervloed.nl. Al tijdens
het rouwproces direct na de brand nam Juul het
besluit om geen tweede poging te wagen, maar
zijn energie vanaf dat moment in allerlei andere
deelprojecten te steken.
“Het huis, de plek mag er dan niet meer zijn,
maar al die mensen die bereid waren om voor
onze samenleving deze megaklus zonder geld
voor elkaar te krijgen, werken wel nog steeds
samen aan een betere wereld. Dat doel is niet in
vlammen opgegaan dankzij alles wat we tijdens
de onvergetelijke reis onderweg aan ervaringen
mochten delen. We zijn er allemaal ‘rijker’ door
geworden, gegroeid als mens, gesterkt in onze
idealen.”

< Juul Martin: “Mensen willen best geven en delen,
maar je moet er om leren vragen.”
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Optimisten met vaak een goede opleiding of
baan. Maar met de Deelwinkel proberen we een
grotere groep te bereiken. Veel bezoekers van
zo’n winkelcentrum hebben geen flauw idee hoe
de deelwereld werkt. Wij leggen dat graag aan
iedereen uit en nemen daar vooral alle tijd voor.”
“Het bijzondere aan de Deelwinkel is dat je er geen
spullen vindt, maar dat die winkel gevuld is met
ideeën om te delen. Dat vinden onze bezoekers
maar vreemd, zeker als ze er vaak per toeval, de
eerste keer naar binnen stappen. ‘Oh, ik dacht dat
je hier gratis een boormachine kon lenen,’ is dan
de reactie. Dan leggen we uit dat het nog leuker is
als we je kunnen vertellen waar je niet alleen die
boormachine voor niks kunt lenen maar ook nog
andere spullen voor jouw bouwklus. De Deelwinkel
helpt je toegang te krijgen tot alles wat jij nodig
hebt. Wat je ook zoekt, hulp of spullen, wij gaan er
van uit dat er ergens iemand is die het met jou wil
delen. In de Deelwinkel zoeken we die persoon met
jou en verbinden we jullie. Dat scheelt je bakken
met geld en levert je ook nog eens leuke contacten
op. Mensen willen best geven en delen, maar je
moet er om leren vragen.”
W O R K S H O P S / Juul Martin: “Ook houden
we in de Deelwinkel allerlei bijeenkomsten
en workshops. Bijvoorbeeld over hoe je op
een eenvoudige, slimme en snelle manier
online kunt delen. Je wordt dan als deelnemer
wegwijs gemaakt in allerlei sites en apps die je
helpen om spullen, hulp en kennis te delen. We
trekken natuurlijk minder mensen dan Xenos,
maar kunnen daardoor ook meer tijd aan onze
bezoekers besteden. Het belangrijkste is dat ze
begrijpen hoe die deelwereld in elkaar zit als

GERARDUS

ze onze winkel verlaten. Wij verkopen geen vis,
maar leren onze ‘klanten’ hoe ze hengels kunnen
maken. Er komt nu ook een bijeenkomst speciaal
voor de zakenmensen in deze regio. Die zijn ook
gebaat bij kennisdeling en elkaar helpen.”

“De Deelwinkel wil
een grotere groep
bereiken”
C A D E A U B O N / Een ander recent innovatief
‘deelproject’ van Juul Martin is het openen van
22 zogenaamde cadeaubon hotspots, verspreid
over heel Nederland, waar je wel heel bijzondere
cadeaubonnen kunt invullen of halen.

“Daarmee geef ik een positieve draai aan de
graaicultuur in ons land. Hoe werkt het? Datgene
wat jij leuk vindt om met een ander te delen kun
je nu verpakken als cadeau. Wij hebben blanco
bonnen die je bij zo’n hotspot kunt invullen met je
cadeau. Bijvoorbeeld een keer een hond uitlaten,
fruit plukken in je tuin, een maaltijd koken, een
muurtje metselen of heel iets anders, net wat je
leuk vindt. Wie weet maak je er een ander blij mee.
Je vult zo’n cadeaubon in en legt die op de stapel,
dan kan iemand die gewoon pakken, meenemen
en contact opnemen. Je mag ook van de stapel een
cadeaubon uitzoeken en meenemen, voor jezelf of
als origineel cadeau voor iemand die iets te vieren
heeft. Ook als je geen bon invult. En alleen invullen
mag ook. Als je dit een leuk concept vindt, kun jij je
als nieuwe hotspot opgeven.”
Lezersservice:
Filmpje over opening deelwinkel:
https://vimeo.com/119128053
Overzicht hotspots: FB-pagina Cadeaubon
Hotspots
www.juulmartin.nl

Jan-Paul Rutten, directeur van Gulpener:
“Wat ik prachtig vind, is dat zo’n hotspot
ook hier in Gulpen is geopend in het
Klooster van Wittem, ook bekend van
onze Gerardus kloosterbieren. Dat trekt
als bedevaartsoord vele tienduizenden
mensen per jaar om de heilige Gerardus
te aanbidden, die heilig werd verklaard
omdat hij alles deelde en weggaf.”

Tekst: Tjeu Seeverens / Foto’s: Rob Oostwegel
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