INInMEMORIAM
memoriam
Helaas hebben wij op maandag 3 december afscheid moeten nemen van
ons Erelid

Joop Rutten
Een afscheid van een bijzonder mens en voor ons allen van een groot
sociaal betrokken SSOVN man.
In de bevrijdingstijd werd de grondsteen gelegd van ons huidige SSOVN.
De Engelse en Canadezen militairen en onze NS collega’s kregen
behoefte aan Sporten. En zo ontstond het idee voor een voetbaltoernooi.
Gelukkig had Joop, toen net 18 jaar, al goede connecties met Sport Club
Excelsior ook wel SCE en mochten ze hun “veldje” gebruiken. Of dat wat
er nog van over was…
Deze behoefte aan Sport bleef niet onopgemerkt binnen de NS directie
en al heel snel onderkende men het belang van Sport. Zo was Joop in
1946 een van de collega’s van het eerste uur van onze toen nog SSVN.
Tekenend voor Joop is zijn altijd bezielende inzet geweest. In al die
decennia in zijn leven binnen nu onze SSOVN. En zeker…niet alleen
vrijblijvend mee huppelen, maar met echte verantwoordelijkheid en
devote inzet als Hoofdbestuurder, waarvan ruim 40 jaar als
penningmeester, en mede garant staan voor de doelstelling van onze
vereniging: “Het actief promoten en verwezenlijken van Sport, Spel en
ontspanning voor personeel van de Nederlandse Spoorwegen”.
Heel bijzonder was de persoonlijke inbreng samen met vijf andere
collega’s om borg te staan voor een lening om te komen tot een eigen
clubhuis… Langs de Betuwelijn stond toen een goed noodgebouw te
koop… In gesprek met NS en na tussenkomst van de notaris werd het
een feit… De SSVN had haar eigen onderkomen. Zo ontstond het pareltje
aan de van Spadestraat… Uniek, Uniek!
Het mag gezegd zijn, Joop was een collega met een groot sociaal hart.
Ondanks de ervaringen uit WOII liep Joop voorop om zich in te spannen
voor een goede relatie met onze DB collega’s.
Zijn inspanningen rond de “Wiedergutmachung/Freundschaftsaustausch”,
eind jaren 50, waren en zijn uniek in onze maatschappelijke- en
verenigingsgeschiedenis. Dat de tafeltennis-uitwisseling tot grote
verzoening en vriendschap leidde hebben Joop en de collega’s uit het
Duitse Büchen en Nijmegen decennia lang laten zien!
Joop was ook actief binnen een keur aan afdelingen en commissies.
Toneel, Wandelsport, Kaarten, Biljarten, Dweilorkest,
Luchtgeweerschieten maar ook achter de bar kon je Joop vinden.

Naast de Sport was ook Ontspanning Joop zijn ding.
Zo stond Joop aan de kinderwieg van de “O” binnen de SSOVN met in
het bijzonder “Carnaval”.
Het carnaval werd toen al maatschappelijk breed gevierd, helaas niet
voor “den spoorwerker”… Onregelmatige diensten en geen sterke sociale
zekerheid in die tijd, noopte naar een creatieve oplossing en zo werden
de Spoorspiekers een feit.
Joop ging al snel voorop, in 1966 als DLH Prins Bielske de 2e en in
1968 als de 4e. En zo ontwikkelde de Raad van Elf zich vanaf een
“Rangeerderskiel met bonte kraag” tot de parel in de hedendaagse
Carnavalsgemeenschap! En Joop stond ook altijd klaar, kende geen
“Neen” als men hulp of raad vroeg.
Zo werd hij adhoc met grote steun van zijn Corrie ons Boerenbruidspaar,
maar ook de Presidents-, Pastoors- of Burgervaderrol pakte hij op.
En Joop stond altijd open voor vernieuwingen.
Joop werd in 1982 gedecoreerd met de Gouden Spijker en in
2014 met de Orde der DLH Bielske der Spoorspiekers… en hij was
daarmee zeer vereerd. Joop betrok bij dit alles zijn Corrie en Natasja
(beiden dragers van de Houten Spijker). Met hun drieën hebben zij voor
hilarische momenten en historische ontwikkelingen gezorgd. Zoals het
Page schap en Pronkzitting!
Joop was en blijft voor ons een voorbeeld van clubliefde met een
ongekende toewijding aan zijn SSOVN.
In 1996 mocht Joop voor dit alles het Erelidmaatschap van onze
vereniging ontvangen.
Namens het Hoofdbestuur wens ik Corrie, familie en vrienden heel veel
sterkte.
Tranen vloeien om het verlies van een pracht mens….
En de Lach blijft voor alle mooie en bijzondere momenten….
Rest voor ons een laatste warme groet aan een groot mens…
Dank je wel Joop!
Michel Wegerif, Voorzitter SSOVN.

