
André begreep aanvankelijk niet wat Michael bedoelde. Hij kent Ruska als een type 

die nog weleens cynisch uit de hoek wil komen en zeker niet schroomt om (de af en toe 

ietwat zelfvoldane) Gieling met een paar rake opmerkingen weer met beide benen op de 

grond te plaatsen. Maar dit ging duidelijk over iets anders.

Toen Michael vervolgens de link van een veilinghuis doorgaf, viel het kwartje...

Gieling: ‘Is dit serieus? Dat zou een schande van jewelste zijn!’ 

Michael: ‘M’n lieve stiefmoeder...’

Gieling: ‘Is die dement of niet langer toerekeningsvatbaar?’ 

Michael: ‘Nee, ze heeft na het overlijden van mijn vader eerst alle muntjes en 

bezittingen er doorheen gejaagd en nu moet zelfs dit eraan geloven.’

Gieling: ‘Zijn jullie hierover vooraf geraadpleegd?’ 

Michael: ‘Nee, ze doet dit volledig buiten de familie om. Ondertussen draagt ze nog 

wel trots de naam Ruska. Geloof me, ik kan dat mens wel wurgen.’ 

Gieling: ‘Hoe kwam je erachter dat de twee Olympische medailles plotseling bij het 

veilinghuis lagen?’ 

Michael: ‘Ik werd opgebeld door de Nederlandse Judobond. Het veilinghuis had hen 

gecontacteerd met de vraag of het inderdaad de authentieke gouden plakken konden 

zijn. Dus zij vroegen mij of het klopte.’ 

Gieling: ‘En toen...?’ 

Michael: ‘Ik antwoordde dat het niet waar kon zijn en heb Joop Kruis, oud-

bokskampioen en vroeger een goede vriend van mijn vader, gebeld. Joop heeft nog 

regelmatig contact met die vrouw. Zij heeft toen telefonisch in alle toonaarden ontkend 

dat zij de medailles te koop had aangeboden. Dat ze nog gewoon bij haar thuis lagen. 

Maar toen ik Joop de harde bewijzen (de link met daarop de medailles) stuurde, is hij 

onmiddellijk in zijn auto gestapt en naar haar huis gereden. Daar aangekomen bleek dat 

de medailles wel degelijk weg waren. Ze had keihard gelogen.’

De perplexe Gieling was er even stil van. 

De biologische moeder van Michael (zichtbaar op de eerste foto) is al twintig 

jaar geleden overleden. Nadat er bij haar een bloedprop in het hoofd was geschoten, 

belandde zij in een verzorgingstehuis, maar kwam er nooit meer bovenop.

Met vader Willem gebeurde bijna exact hetzelfde. Op vakantie naar de Canarische 

Eilanden kreeg hij een herseninfarct die hem voor de rest van zijn leven tekende. 

Het frappante is dat ook Michael (over dezelfde DNA gesproken) met de naweeën 

van losgeraakte embolieën/bloedproppen kampt. Zijn ‘geluk’ is dat de stolsels bij hem 

in de longen ipv in de hersenen terecht zijn gekomen. 

Na de droeve malheur rond/van zijn vrouw kwam vader en judo-icoon Willem Ruska 

een andere vrouw tegen: Liza Koopen. Een dame overigens waar zoon Michael nooit 

goed mee overweg heeft gekund. Voor Michael geldt zijn vader als een ware (sport)

held, maar hij heeft nooit begrepen wat hij in die vrouw zag en moest ook met lede 

ogen toezien dat zijn vader met deze Koopen in het huwelijk trad. 

Na het overlijden van Willem Ruska (29 augustus 1940-14 februari 2015) bleef de 

relatie tussen Michael en zijn stiefmoeder onveranderd koel. Volgens Michael was en is 

mevrouw Koopen-Ruska een vervelende dame: ‘Het soort mens dat jaloers is op haar 

eigen schaduw.’

Zolang hij geen last van haar had, vond hij het allemaal prima. Maar de afgelopen 

week veranderde dit op een nogal radicale wijze. 

Dat Michael zijn ‘noodkreet’ uitgerekend naar de redacteur van VG Visie stuurde, 

heeft er mede mee te maken dat Willem Ruska al van jongs af één van de grote idolen 

van Gieling is. 

Eind jaren zeventig was Gieling op de Amsterdamse sportschool van de begin 

mei overleden John Philips, een redelijk begenadigde judoka. Dat de fenomenale 

krachtpatser Ruska op sportgebied één van zijn voorbeelden was, is natuurlijk niet 

helemaal onlogisch en behoeft ook eigenlijk geen uitleg. Ga maar na: 

Willem Ruska als judoka: 

2x Olympisch kampioen, 2x wereldkampioen, 7x Europees kampioen, 10x 

Nederlands kampioen.

Tot zijn grootse verbijstering kreeg Michael te horen dat zijn uitgenaste stiefmoeder, 

dus nota bene achter de rug van de familie om, alle medailles, oorkondes en trofeeën 

van de sportheld bij het veilinghuis Heritage Auctions Europe (te IJsselstein) had 

ondergebracht. 

Dit betekende onder meer dat zelfs de twee gouden medailles die Willem Ruska in 

1972 tijdens de Olympische Spelen heeft gewonnen nu, zonder enig overleg met de 

familie, voor een groot publiek zouden worden geveild. 

Over de ware beweegredenen van mevrouw Koopen-Ruska tast de hoogst verbolgen 

familie (van schoondochter tot de kleinkinderen) vooralsnog in het duister. Natuurlijk 

zullen er financiële motieven meespelen, maar Michael sluit niet uit dat de stijlloze actie 

van ‘deze wolf in schaapskleren’ ook zomaar een doelgerichte actie jegens zijn persoon 

kan zijn.’ 

De held: ‘Cor Coster heeft Willem vroeger met commerciële opdrachten nog 

weleens een extra zakcentje laten verdienen. Ik herinner mij dat Ome Cor telkens weer 

benadrukte hoe verknocht de kampioen aan zijn twee gouden medailles was. Dat maakt 

dit helemaal zo bitter. Ik denk dat die ouwe zich thans omdraait in zijn graf.’

Michael: ‘Mensen die mijn vader goed gekend hebben zeggen nu dat hijzelf niet 

zoveel waarde aan zijn bij elkaar gevochten prijzenkast hechtte. Dat al die medailles 

en bokalen in een stoffige doos op zolder lagen. Dat klopt ook wel. Voor mijn vader 

ging het er louter om dat hij wedstrijden en toernooien won. Maar die twee gouden 

medailles betekenden zo ontzettend veel voor hem. Die plakken waren zijn levenswerk! 

De ultieme beloning na vele jaren van training en opoffering. En dat weet deze 

mevrouw maar al te goed.’ 

Ondanks dat ook Michael met zijn 1.98 meter en 107 kilogram een imposante 

verschijning is en zowel een onverbiddelijke ‘winner’ als een no nonsense-persoon is, 

blijft hij ook de goedzak die net over teveel fatsoen beschikt om werkelijk het huis van 

zijn stiefmoeder binnen te stormen. 

Maar het blijft wrang.

Michael: ‘Ik zal je eerlijk vertellen, dat ikzelf die medailles niet eens hoef te hebben. 

Maar dan vind ik alsnog dat ze in dat geval naar mijn zoon of dochters moeten gaan.’

De familie Ruska stond en staat machteloos. 

Al de door Willem Ruska verzamelde prijzen en onderscheidingen kwamen bij het 

genoemde veilinghuis te liggen. Van 25 tot 29 mei 2021 kon er dus onder meer op de 

twee gouden Olympische medailles geboden worden. 

Volgens een goed met VG Visie bevriende, alom erkende taxateur, zou de 

uiteindelijke opbrengst waarschijnlijk nog vies tegenvallen. Gieling betwistte dit 

overigens.

De taxateur: ‘Behalve dat het materiaal van deze prijzen slechts uit verguld goud 

bestaat, vertegenwoordigt de topsporter Willem Ruska qua taxatie nog geen extra 

waarde. In Amsterdam kennen ze Ruska nog, maar elders ligt dat anders. Een feit is dat 

sportmedailles uit de jaren ‘20, ‘30, ‘40 zeker veel op zullen leveren. Voor een unieke, 

door bijvoorbeeld bokser Bep van Klaveren gewonnen prijs zal wel degelijk het nodige 

afgetikt worden. Ik schat de potentiële opbrengst van een gouden medaille van Willem 

Ruska op slechts enkele honderden euro’s.’ 

Voorlopig startte het veilinghuis met een inzet van 7500 euro...

Wie was Willem Ruska eigenlijk? 

Willem Ruska groeide op in de Amsterdamse Mercatorbuurt, ging al op 

veertienjarige leeftijd het ouderlijke huis uit om de zee op te gaan en sloot zich reeds 

als zestienjarige bij de marine aan. Een paar jaar later kwam hij op het vliegdekschip de 

Karel Doorman in aanraking met de judosport. 

Dankzij de gouden combinatie van uniek talent en een indrukwekkende 

trainingsethos wist Ruska na verschillende EK- en WK-titels in 1972 zijn ultieme 

droom waar te maken. In het Duitse München behaalde de imposante vechter (nog 

altijd uniek!) twee gouden Olympische medailles. 

Na de Olympische Spelen van 1972 in München zou Ruska in ieder ander land als 

een held zijn ontvangen en naar behoren/grootse prestatie zijn beloond. 

Tragisch genoeg bleef de algemene erkenning uit.

Eenmaal weer terug in Nederland, werd het Ruska voornamelijk kwalijk genomen 

dat hij, na de moordpartij op de (eerder gegijzelde) Israëlische sporters door het 

Palestijnse tuig van het terreurnetwerk Zwarte September, gewoon op deze verziekte 

Spelen was gebleven, om daar, na jaren van opoffering en keihard trainen, ook zijn 

tweede gouden medaille te veroveren. 

Na de Spelen had Ruska twee gouden plakken op zak, maar zogezegd geen brood op 

de plank. 

Cor Coster (bovenal bekend als schoonvader/zaakwaarnemer van Johan Cruijff en 

nota bene tien jaar lang de compagnon van VG Visie-redacteur Gieling) regelde in die 

tijd, naast alle mogelijke contracten/constructies voor voetballers, ook verschillende 

zaakjes voor andere sporters en artiesten.

Coster belde de Amsterdamse reus Ruska in die moeilijke periode op met de vraag 

of hij in Alkmaar bij een plechtig buffet wilde verschijnen waar ook de burgemeester 

van Alkmaar bij aanwezig zou zijn. Hij zou daar vijf rooitjes (vijfduizend gulden) voor 

ontvangen. 

Coster voegde daar aan toe dat hij niet moest vergeten om zijn medailles mee te 

nemen. Ruska, die als de dood was dat er iets met zijn medailles zou gebeuren, stemde 

daar schoorvoetend mee in. 

Tijdens het buffet/de bijeenkomst genoot kampioen Ruska met volle teugen van de 

aandacht en het respect. Mede op advies van Coster, die in de tussentijd alweer wat 

glaasjes whisky achterover had geslagen, kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om 

de blinkende medailles nader te bekijken. Zo gingen de stukken eremetaal over de 

verschillende langgerekte tafels van hand tot hand. Maar Coster zou Coster niet zijn als 

hij niet weer eens een grap in petto had. 

Tussen alle gesprekken en het rumoer door liep hij met de medailles door de ruimte 

en liet onderweg op slinkse wijze één van de medailles in de zak van de burgemeester 

verdwijnen...

Zelfs zoveel jaar nadien wist Coster zich met speels gemak het pijnlijke en hoogst 

vermakelijke tafereel te herinneren dat volgde toen Ruska erachter kwam dat één van 

zijn medailles verdwenen was. 

Terwijl Ruska plotseling vloekend en tierend sommeerde dat niemand de ruimte zou 

verlaten voor zijn medaille terug was, speelde Coster het spel van de verontwaardiging 

feilloos mee. Het was ook Coster zelf die uiteindelijk met de verlossende suggestie 

kwam dat iedereen maar eens zijn zakken moest ledigen. Ruska stond namelijk 

inmiddels op springen en dat beloofde weinig goeds! 

Het moment dat de verbouwereerde burgervader met een vuurrood hoofd van 

schaamte hakkelend en stamelend het waardevolle kleinood uit zijn jas-/colbertzak viste, 

was volgens Coster een even kostelijke als onvergetelijke vertoning. ‘Maar burgemeester 

toch!’, riep Coster met groots gevoel voor drama...

Omdat Ruska, ondanks dat hij vijfduizend gulden in zijn achterzak had, eenmaal op 

de terugweg naar Amsterdam nog helemaal over zijn toeren was over deze impertinente 

daad, hield Coster de ware toedracht achter de practical joke nog maar even voor zich. 

Dit voorval geeft nog eens expliciet aan hoeveel waarde Ruska aan die twee 

medailles hechtte.

Naast het uitblijven van de waardering, wist Ruska dat hij sportief weliswaar het 

hoogst denkbare podium had bereikt, maar dat de financiële compensatie/beloning 

achterwege was gebleven.

Om iedere maand voldoende munten binnen te krijgen, verzorgde Ruska daarom 

onder anderen met zijn bloedgabber Leo Frantzen (later doodgeschoten door Klaas 

Bruinsma) en worstelaar Chris Dolman de algehele beveiliging voor de toenmalige 

koning van de Wallen, Maurits (Zwarte Joop) de Vries. Voor bezoekers aan de Wallen 

was het (vanwege het afschrikeffect) destijds nergens veiliger als voor de clubs van Joop. 

Ruska fungeerde onder meer als portier van de verschillende clubs en gokhallen en was 

het gezicht van de bijbehorende sportschool. 

Zwarte Joop runde in de rosse buurt behalve de legendarische jazzclub Casablanca 

ook verschillende seksclubs (waaronder de fameuze Casa Rosso) en opende, na een 

financiële (miljoenen)injectie van zijn Italiaans/Amerikaanse zakenpartner Dino Cellini, 

de illegale goktent Cabala, Club 26 en speelhallen als Buddy Buddy. Cellini was een 

beruchte gokbaas van de maffia en beheerde de goktak voor Meyer Lansky en de 

gevreesde Genovese-familie. 

Wim Ruska en Zwarte Joop konden het zo goed met elkaar vinden dat Ruska en zijn 

familie (waaronder de toenmalige tiener Michael) voor korte, maar soms ook langere 

perioden in de kapitale villa van Zwarte Joop aan de Baambrugse Zuwe 153 (schuin 

tegenover het toenmalige stulpje van Ron Brandsteder) woonden.

Michael Ruska, die regelmatig een partijtje tenniste bij de dochter van 

onroerendgoedmagnaat Maup Caransa (zij woonde schuin tegenover haar vader aan 

het begin van de Zuwe), weet het zich nog goed te herinneren: 

‘Omdat Zwarte Joop vele miljoenen verdiende was alles mogelijk. Ik ging daar als 

jong ventje met speedboten op pad waar Sonny Crocket (Miami Vice) jaloers op was 

geweest. Met negentig kilometer a/h uur over het kanaal naar Weesp en vervolgens ‘t IJ 

op...’

Ruska: ‘Ik heb trouwens nog wel een bijzondere anekdote uit die tijd. Op een dag 

ging mijn vader samen met de schoonzoon van Zwarte Joop zeilen op de (Vinkeveense) 

plas. Gedurende deze wilde vaart sloegen ze plotseling over de kop en... verloor de 

schoonzoon zijn Rolex van meer dan een ton!

Je begrijp het natuurlijk wel; ik heb de plek waar het gebeurd was de gehele zomer 

afgespeurd. Het is er ongeveer vijfentwintig meter diep en er zit alleen maar zachte 

veengrond, maar ik heb gedoken voor mijn leven!’

Gieling: ‘Hahaha!’

‘Ja, man. Het moet er nu nog steeds liggen. Dat is toch wel een onsje goud met 

diverse briljanten. De worstelaars Jan Dieke en Chris Dolman zijn daar nadien ook nog 

een paar keer vergeefs wezen duiken.’

Volgens Marion de Wit Wagenaar, een ervaren duikster uit de gemeente De Ronde 

Venen, is er weinig hoop dat het horloge ooit nog boven water komt:

‘Ik ben bang dat het een kansloze missie is. In het veen zakt alles nog vele meters 

dieper. Toevallig heb ik een paar jaar terug hetzelfde verzoek gehad over een verloren 

Breitling collectors-watch. Deze slimmerds hadden met hun smartphone direct de 

GPS-coördinaten geschoten, maar na een uurtje was dat horloge al onvindbaar. En 

dat was op vier tot vijf meter diepte. Zonder zeer precieze locatie is het ‘mission 

impossible’.’

In de jaren dat Gieling (als angry young man) met Cor Coster in de soms 

surrealistische wereld van de voetbaltransfers actief was, kwam er -toen nog via de 

fax- wekelijks een meter of tien aan aanbiedingen en commerciële aanvragen voor de 

beroemde schoonzoon of één van de gecontracteerde stervoetballers binnen gerateld. 

Terugkerend ritueel: ongeveer negeneneenhalve meter van deze veelbelovende offertes 

werd gelijk in de naastgelegen prullenbak gedumpt. 

Toch heeft Gieling, met de magere verdiensten van de uitblinkers van andere 

sporten in het achterhoofd, menigmaal zijn wenkbrauwen gefronst als er weer eens een 

lucratieve deal haast achteloos terzijde werd geschoven. 

Op een ochtend belde Coster met Marco van Basten en vroeg hem of hij het druk 

had. Van Basten, toen nog bij Ajax spelend, antwoordde ontkennend. Hij zat op zijn 

bankje in Badhoevedorp naar een film te kijken. Daarop bood ‘Ome Cor’ hem aan om 

nog diezelfde middag in Hilversum een lintje door te knippen. 

De opdrachtgever was een dusdanige fan van Van Basten dat hij, uiteraard na 

enige onderhandeling met Coster zelf, er vijftigduizend Nederlandse guldens voor 

over had als de begenadigde spits daar nog even last minute kwam opdagen. Zelfs tot 

verbijstering van Coster antwoordde Van Basten dat hij geen zin had en er de voorkeur 

aan gaf om rustig zijn filmpje af te kijken...

Voor een andere cliënt, Ruud Gullit, kwam er een vorstelijke aanbieding van Japan 

Airlines binnen. De toenmalige stervoetballer van AC Milan werd uitgenodigd om voor 

vijf dagen naar Japan te komen. Zijn enige opdracht was om daar, op verschillende 

plekken in Japan, iedere dag een uurtje acte de présence te geven. Hij hoefde geen 

handtekeningen uit te delen of een andere inspanning te doen. Slechts de aanwezigheid 

van zijn rasta-verschijning in de nabijheid van de opdrachtgever was voldoende. De 

resterende tijd in Japan mocht hij zelf invullen. 

De Japanners hadden daar, zelfs in die tijd al, anderhalf miljoen dollar voor over. 

Gullit prefereerde om zelf een vakantiebestemming uit te kiezen en wees het aanbod af.

Welk een contrast met Ruska. 

Pas de laatste (moeilijke) jaren van zijn leven ontving Willem Ruska zowel binnen- 

als buitenlandse hoge onderscheidingen. Eindelijk was er het besef hoe groot de 

prestaties van Ruska waren geweest, dat hij in 1972 het slachtoffer was van een bizarre 

samenloop van omstandigheden, dat hij na de Spelen geheel ten onrechte voor boeman 

was uitgemaakt en ook niet onbelangrijk: dat de legende nog wel degelijk leefde. 

Toen VG Visie zoon Michael enkele uit 1972 daterende foto’s (op één daarvan staat 

Willem met zijn eerste vrouw) toonde, reageerde hij verheugd en zei, blij verrast, dat hij 

de bewuste foto’s nooit eerder had gezien. 

Op één prent na (geschoten in het Westduitse Ludwigshafen, waar Ruska de 

wereldtitel behaalde) waren al de opgedoken foto’s tijdens de Olympische Spelen van 

1972 in München gemaakt.

De teksten die in het sportjaarboek uit 1972 naast de foto’s staan, geven (zeker als je 

tussen de regels door leest) precies de drive, de terechte verongelijktheid, de twijfel en 

de trots van de grote kampioen weer:

‘Willem Ruska had een heel somber woord tot de pers na zijn triomf met de mooiste 

worp uit het Olympisch judo-tournooi. Met een blik op zijn gouden medaille zei hij 

wat melancholiek: ‘Zo’n plak is natuurlijk maar een doekje voor het bloeden. Je moet 

winnen en dit is het bewijs ervan. Maar als ik nu terugdenk aan al die training en 

inspanning, zelfs aan de zenuwtoestand van zo’n wedstrijddag, dan vraag je je toch af 

wat je aan het doen bent. De Japanner was mijn beste vriend. Ik woonde bij hem thuis, 

maar mijn lachje en het klopje op z’n schouder waren vals. Om hem in slaap te laten 

doezelen, om hem des te vernietigender te kunnen verslaan. Vriend of niet.’’

EEn grovE 
schandE!

Op zondag 9 mei van 2021 ontving VG Visie-redacteur 
André Gieling van Michael Ruska (de zoon van oud-judoka 
Willem) het volgende, ietwat curieuze bericht via WhatsApp: 
‘Als je nog een medaille van jouw idool wil hebben...’
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En:

-  ‘Willem Ruska, voor de tweede maal 

op de hoogste trede van het ere-podium: 

‘Mentaal sta je niet meer zo sterk als je 

al een gouden plak in je zak hebt. Maar 

toen ik had verloren in de poule, voelde 

ik overal prikkels. 

-  Neen, tweemaal goud heeft Geesink niet. 

Bovendien: ik ben geen tweede Geesink, 

ik ben Willem de Eerste.’’  

 

Post Scriptum:

-  De twee gouden Olympische medailles 

die judoka/sporticoon Willem Ruska 

in 1972 heeft gewonnen zijn, buiten de 

naaste familie om, inmiddels geveild. 

-  De stijlloze eenmansactie van de tweede 

vrouw van Ruska heeft haar overigens 

geen windeieren gelegd. 

-  Allebei de medailles leverden een bedrag 

van 13 mille op. 

-  Dit betekent dat de familie Ruska de 

gouden medailles definitief kwijt is, maar 

dat weduwe Liza Ruska/Koopen (buiten 

de opbrengst van de andere prijzen) 

26.000 euro op haar rekening heeft 

gekregen.

https://ha-europe.com/nl/

bladeren?aid=49&cid=30404

Willem Ruska
(29 August 1940 – 14 February 2015)
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