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E n s c h e d e  ( N L )  |  G e b r o e d e r s  d e  R u i t e r  O u d  E i k e n  T a f e l s

Onder de overkapping van de showroom in Enschede vond een argeloze bezoeker ineens de eettafel die hij al zo lang 

wenste. Bij Gebroeders de Ruiter Oud Eiken Tafels schafte hij behalve de tafel meteen een paar bijpassende eetkamerstoe-

len en een eikenhouten salontafel aan. Zo kan het ook u vergaan als u de showroom van Gebroeders de Ruiter bezoekt.  

Tekst: Anja Bemelen  Fotografie: Hagemeier Fotografie  Advertorial

Gepolijst door de tijd

Gebroeders de Ruiter Oud Eiken Tafels is een kleinschalig bedrijf met 
korte lijnen naar de klant, gespecialiseerd in het vervaardigen van oude 
houten tafels. Gebroeders de Ruiter zijn Tonnie, Jeffrey, Ab en Gerard 
de Ruiter, het team dat verantwoordelijk is voor elke tafel die de werk-
plaats verlaat. Het hout dat ze gebruiken, werd al honderden jaren eer-
der toegepast. Het is afkomstig van oude wagondelen, van vloerdelen 
of gebinten uit historische panden. Vanuit Enschede vinden de tafels, 
ieder met hun eigen oorsprong, een thuis in Nederland en België. 

Recht in het haRt
De sfeervolle locatie in Enschede biedt een enorme keuze aan mooie 
eettafels, salontafels en bijzettafels van voornamelijk eiken. Elk exem-

plaar is uniek. De ene keer komt u een tafel tegen die drie planken breed 
is, dan weer een van meer dan vier meter lang. De kans dat één ervan 
u recht in het hart raakt, is vrij groot. Staat uw exemplaar er nog niet 
bij, dan kan deze op maat gemaakt worden, mits het hout voorradig is. 
Zowel het blad als het type onderstel kunt u zelf uitzoeken. Daarnaast 
kunt u er terecht voor stoelen, kasten, bureaus en keukens.

Onbehandeld 
Een tafel wordt pas mooi als de uitstraling goed is. Daarom komt er al-
leen rauw, doorleefd en onbehandeld eikenhout bij Gebroeders de Ruiter 
binnen. Zoals het hout is, zo wordt het verwerkt. Als de heren de planken 
hebben gesorteerd en schoongemaakt, worden de poten erbij gezocht. 
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“Naast de vormgeving laten we het hout zoveel mogelijk zijn werk doen, 
want dat is al mooi van zichzelf. Het is onbehandeld en dat laten we zo.” 

Passende vOORRaad 
In Enschede worden geen vijftig tafels per week vervaardigd. Gebroe-
ders de Ruiter is afhankelijk van het hout dat doorgaans gevonden wordt 
in België en Frankrijk, een enkele keer in Nederland. Oud hout wordt 
bovendien steeds zeldzamer, omdat historische panden tegenwoordig 
liever gerenoveerd dan gesloopt worden. Pas als de broers voldoende 
hout vinden dat bij elkaar past, gaan ze aan de slag. Daardoor kan het 
bijvoorbeeld voorkomen dat een keuken niet exact op maat is. “Dat los-
sen we op met bijvoorbeeld een wijnrek. We werken precies omgekeerd 
als een keukenbouwer, omdat we afhankelijk zijn van een passende 
voorraad geleefd hout.”

sPeciale aantRekkingskRacht
Vaak hebben klanten al iets voor ogen. Bijvoorbeeld een eiken tafel met 
een specifieke afmeting van 2,40 meter, maar als ze er een tegenkomen 
van drie meter, kunnen ze er helemaal voor vallen. Oud hout heeft een 
speciale aantrekkingskracht die niet meteen onder woorden te vatten 
is. Een aantrekkingskracht die zowel opgaat voor de klanten, als voor 
de broers. Op sommige planken kan bijvoorbeeld nog een bepaalde 
zaagrichting van lang geleden te ontdekken zijn. Als de broers plan-

ken schoonmaken, kunnen mooie noesten langzaam zichtbaar worden. 
“Mensen kopen de tafel niet vanwege de noest, maar als de noest er niet 
zou zitten, zouden ze hem gek genoeg niet kopen.” 

MOOieR en stevigeR
Door de authentieke uitstraling van het hout vinden veel klanten ook 
andere spullen van hun gading. Zoals een bureau, waar iemand eigen-
lijk niet naar op zoek was. Net als de tafels wordt ook een bureau en 
al het andere meubilair op ambachtelijke wijze vervaardigd. Het hout 
wordt eerst met behoedzaamheid ontdaan van spijkers en andere onef-
fenheden. De nieuwe verbindingen die worden toegepast zijn traditio-
neel, zoals ambachtelijke pengatverbindingen. Behalve dat ze mooier 
zijn, bieden ze ook meer stevigheid.

belangRijkste PROduct
Ook al is het belangrijkste product van Gebroeders de Ruiter doorleefd 
eiken, een enkele keer wordt ander hout toegepast. Het belangrijkste 
product is en blijft echter eiken, een houtsoort die niet veel onderhoud 
nodig heeft. Lichtjes afschuren is voldoende als u onverhoopt een glas 
wijn morst. Ook Ab, Tonnie, Jeffrey en Gerard komen kringen en vlek-
ken tegen. “Wij vinden dat een paar spatten en krassen het eikenhout 
zijn krachtige uitstraling geeft”, zegt Tonnie. “Eiken is gepolijst door de 
tijd. Daar word je op slag door geraakt.” ◊
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“Eiken is gepolijst door de tijd; daar word je op slag door geraakt”


