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M e u b e l s  e n  m a a t w e r k

Gebroeders 
de Ruiter

Tafels met een krachtige uitstraling

Gerard, Jeffrey, Tonnie en Ab de Ruiter zijn de heren achter Gebroeders de Ruiter, Oud Eiken Tafels. Vier broers 

die zich toeleggen op het vervaardigen van oude tafels van oud hout. Ieder met zijn eigen taak, met veel gevoel 

voor het meubelmakersvak én passie voor het oude.    Tekst: Anja Bemelen - Fotografie: Jonah Samyn - Advertorial

De tafels van Gebroeders de Ruiter, Oud Eiken Tafels 

zijn puur natuur. Alle exemplaren dragen sporen van 

het verleden. Ze vertellen ieder hun eigen verhaal, 

want het hout dat gebroeders de Ruiter verwerken, is 

al honderden jaren eerder in gebruik geweest. Zo wor-

den de tafels vervaardigd van bijvoorbeeld oude Franse 

wagondelen of van houten vloerdelen uit historische 

panden. Het meeste hout is afkomstig uit Nederland, 

België, Engeland en Frankrijk. 

Uniek

In Enschede draait alles om fraaie kwaliteit. In een 

mooie, uitnodigende showroom staan talloze mooie 

tafels van eiken of grenen, van drie planken breed of 

van vier meter lang. Tafels van oud grenen vloerdelen 

herkent u overigens aan de brede planken waaruit het 

blad bestaat. Net als de eiken exemplaren zijn deze 

grenen tafels afkomstig uit oude herenhuizen en boer-

derijen en zijn ze minstens honderd tot honderd vijftig 

jaar oud. Elk exemplaar is uniek. Dat geldt voor kleur, 

houtsoort en afmeting. 

DoorleefD karakter

In de eigen werkplaats sorteren de broers het hout 

eerst op kleur, daarna op lengte. De oorspronkelijke af-

metingen van de planken bepalen de maatvoering. Ie-
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dere plank moet de juiste uitstraling hebben om tot de 

perfecte tafel getransformeerd te kunnen worden. Het 

doorleefde karakter van het hout moet helemaal tot 

zijn recht kunnen komen. Uiteraard worden alle plan-

ken met grote zorg van spijkers of andere oneffenheden 

ontdaan. Pas als er voldoende planken zijn verzameld, 

kan er een tafel worden vervaardigd. Wanneer er – af-

hankelijk van de gewenste grootte – drie dan wel vier 

planken bij elkaar liggen met de juiste kleur, worden de 

poten erbij gezocht. 

een UitgebreiD Diner

Naast oude tafels voert Gebroeders de Ruiter, Oud 

Eiken Tafels ook andere historische materialen in het 

assortiment. Behalve tafels dus ook plavuizen, houten 

vloeren, metselstenen en verschillende soorten bak-

stenen in rood-, grijs- en gemêleerde tinten. Maar de 

hoofdmoot is en blijft een zeer uitgebreide keuze aan 

stoere tafels. Stuk voor stuk met een geweldig krach-

tige uitstraling. Alle tafels zijn onbehandeld. Zo worden 

ze ook verkocht; een tafel wordt zelden in de lak of olie 

gezet. De gedachte daarachter? Onbehandeld hout 

leeft nu eenmaal meer en wordt met de jaren mooier. 

Lichtjes schuren is voldoende en eigenlijk is zelfs dat 

overbodig, want vlekken maken een oude tafel juist 

mooier. Elk exemplaar lijkt ons te willen uitnodigen tot 

een uitgebreid diner. Of tot een gezellige avond met 

vrienden en een goed glas wijn. Kortom, tot datgene 

waar een tafel voor bedoeld is: samenzijn met de men-

sen om wie we geven. ❚
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