
‘Beter 1x zien dan 100x horen’
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Ontwerp voor een ruilkast
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Hij wordt hier en daar al een ‘symbool 
van de nieuwe uitwisselingseconomie’ 
genoemd: de ruilkast. Hij past ook 
helemaal in deze tijd van initiatieven 
als autodelen en leasen van huis-
houdelijke apparatuur, repareren in 
plaats van weggooien, het elkaar over 
en weer helpen, het zomaar weg-
geven of ruilen van huisraad, kleding 

enz. En ja: hij staat 
al hier en daar,  
de weggeefkast  
zoals Martha 
Reesink die in 
ZOZ, het blad 
van de Eindho-
vense stichting 
Omslag, in 
het januari-
nummer 113 
beschreef.  In 
dorpshuizen 
in Duitsland 
vind je ze 

zelfs al enkele jaren: kasten waarin 
vooral boeken worden gezet. Met 
de naam ‘weggeefkast’  zijn we het 
niet eens: het gaat echt om geven en 
nemen, dus  gewoon er iets uit mee-
nemen wat je nodig hebt of er iets in 
neer zetten wat je kwijt wilt. Noem 
het ruilen al zal het vaak niet letterlijk 
ruilen zijn. We zagen al een filmpje 
op ‘You Tube’ van het maken van een 
ruilkast, die de ontwerper in zijn voor-
tuin  plaatste. Maar zet je zo’n kast 
buiten, dan vraagt dat wel een dak 
en deurtjes om hem te beschermen 
tegen de elementen en dat werkt het 
subtiele proces van geven en nemen 
tegen! 
De hier getoonde kast van ontwerper  
Wim van Overbeeke heeft geen dak 
en ook geen deurtjes, want hij kan 
beter pretentieloos ergens binnen 
staan, liefst in de drukke hal van een 
dorpshuis, ziekenhuis, bejaardencen-
trum of een modern multifunctioneel 
school-/bibliotheekgebouw. En nog 
iets: hij moet niet te klein of te laag 
zijn maar wel uitnodigend om er 
iets uit mee te nemen of in ach-
ter te laten. Dat ‘uitnodigende’ 
krijgt de kast van Wim door de 
licht naar buiten gedraaide 
draagplanken. De vorm is 
simpel en als de pas-
gleuven heel precies en 

maatvast worden gezaagd wordt het 
een stevige kast als je hem maakt 
van 18 mm dik multiplex, mdf of zelfs 
osb plaatmateriaal. Op de plaats van 
bestemming moet hij met een paar 
schroefogen aan de bovenzijde aan 

de muur bevestigd worden. 
Onze stichting hoopt de gemeente 

Sluis t.z.t. deze kast te mogen 
aanbieden voor het nieuwe in 

onze woonplaats Breskens in 
aanbouw zijnde verzamelge-

bouw voor scholen, biblio-
theek en verenigingen.


