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“De Ruijters van Muggenbeet”, zo heette het boek dat ik drie jaar 

geleden schreef over onze familie. Een titel die uitdrukt dat onze 

Ruiterfamilie haar wortels in Muggenbeet heeft, en daar in dat kleine 

plaatsje in groten getale aanwezig was. Wat mij betreft zijn Ruiter en 

Muggenbeet bijna synoniem met elkaar. 

 

Maar, wát te doen met de vondst van ene Henricks Henrickx Ruijter, 

notabene turfschipper uit Muggenbeet en overduidelijk behorend tot de 

Zutphense Ruyterfamilie? Zijn er in dat kleine Muggenbeet werkelijk 

twee families Ruijter geweest? Het gehucht waar verder bijna niemand 

ϋberhaupt een achternaam droeg? 

Er is eigenlijk maar één conclusie mogelijk: onze familie en de 

Zutphense Ruyterfamilie zijn wel degelijk verwant! 

In dit RUITERTJE zet ik alle zaken nog eens op een rijtje; veel 

leesplezier! 

 

Jaap Ruiter, voorzitter 

  

 

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 

familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  
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 DONATIES 

Allereerst: de Stichting Ruitersporen bedankt hartelijk de donateurs die het mogelijk 

maakten om onze werkzaamheden weer een jaar te kunnen voortzetten! 

  

 HENRICK HENRICKX RUIJTER 

In 1644 komt zijn naam voor als hij met zo'n 20 andere boze turfschippers een 

tolbrug vernielt. Zijn woonplaats? Muggenbeet! 

 

De grote vraag is natuurlijk: wie is deze Henrick Henrickx Ruijter?  

Al met al genoeg stof voor een apart artikel : Henrick Henrickx Ruijter. 

 

Aanwijzingen verwantschap 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=47 

 

Zutphense Ruyters in Blokzijl 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=63 

 

 

 GEVOLGTREKKINGEN 

Vorige week heb ik mijn zoon Geert naar Utrecht verhuisd. In het huurbusje 

onderweg kwam het gesprek op de stamboom en het laatste nieuws over de 

connectie tussen de Zutphense Ruyters en onze familie. Geert vertelde dat de 

stiefvader van zijn Russische vriendin het helemaal geweldig vindt dat Geert 

misschien familie is van de (in Rusland zeker bekende) Michael von Reutern, de 

minister onder Alexander II. Bij zijn verjaardag had hij Geert ge-emaild en hem – 

met een knipoog - Duke (Hertog) Geert genoemd.  

Nou klopt dat natuurlijk niet helemaal; het zou in ieder geval Count (Graaf) Geert 

zijn (zie hieronder). 

Ik vertelde Geert van mijn vondst van Henrick Henricks Ruijter en dat daarmee 

opnieuw een sterke aanwijzing boven water was gekomen dat de Zutphense Ruyters 

en onze familie feitelijk dezelfde zijn. 

Geert vroeg me wat er nog nodig was om te concluderen dat dit zeker het geval 

was. 

Dat zette me achteraf tot nadenken. Wat is er nog nodig om te besluiten dat deze 

families in feite dezelfde zijn? Alle vondsten laten hetzelfde patroon zien en wijzen in 

dezelfde richting: onze familie (De) Ruiter is een afsplitsing van de Zutphense 

Ruyterfamilie. 

Nu gaat het er nog om om dat werkelijk te bewijzen. 

Het is daarom nog te vroeg om de stambomen echt samen te voegen, want dat is 

ook het echte probleem: we weten dat er een connectie is, maar hoe loopt die dan? 

We blijven zoeken… 

 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=66f
http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=47
http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=63


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

Het leek me alvast een aardig idee om een soort 

combinatiewapen te laten zien van deze twee families. 

Heraldisch gezien slaat het nergens op, maar het 

symboliseert voor mij toch de huidige situatie: twee 

heel verschillende families, maar toch uiteindelijk één! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALYT HENRICKS RUYTER 

De morgengave is een middeleeuws gebruik, waarbij de man aan zijn vrouw de 

morgen na de huwelijksnacht een schenking doet. Het is eigenlijk een onderdeel van 

de huwelijkse voorwaarden en is vergelijkbaar met vruchtgebruik. We moeten bij 

deze schenking denken aan een overgekomen financiële regeling voor het geval de 

vrouw als weduwe achterblijft. 

In mijn nieuwsbericht van 28 januari 2019 bespreek ik de vondst van een 

vermelding van Alyt Rueter in het morgengaveboek van Zutphen. 

 

 

 

 

 

 EVERT DE RODE VAN HEECKEREN 

In het vorige RUITERTJE meldde ik de vondst van een aantal aktes uit de periode rond 

1400 waarin de naam “Evert die Roede, geheten die Ruyther” voorkomt.  

Ik sprak het vermoeden uit dat deze Evert wellicht aan de basis van de Zutphense 

Ruyterfamilie zou kunnen staan. Daarmee zou de familie Ruyter dus rechtstreeks 

afstammen van de adellijke familie de Rode van Heeckeren. 

 

Bij nader inzien lijkt me dit toch onwaarschijnlijk. Feit is namelijk dat we in de 14e eeuw 

al leden van de Zutphense Ruyter familie (Gerhard Ruter, 1345!) en leden van dezelfde 

familie rond 1380 in Lubeck aantreffen. Dat Evert, die rond 1400 wordt genoemd, als 

een soort stamvader zou kunnen dienen lijkt chronologisch onwaarschijnlijk. Deze 

hypothese laten we daarom voorlopig rusten. 

 

 

 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2019#28januari2019


 

                                                                                                                        
 

 

 

 GRAAF VON REUTERN 

 

 

Op 29 januari 1890 werd Michael von Reutern door keizer 

Alexander II in de adelstand verheven vanwege zijn grote 

verdiensten voor de Russische staat als minister van Financiën. 

Voortaan mocht hij zich de titel “graaf von Reutern” toe eigenen.  

 

 

 

 

Maar nog datzelfde jaar kwam Michael kinderloos te overlijden en 

viel de titel toe aan zijn neef Woldemar von Nolcken (een zoon 

van zijn zuster Jutta von Reutern). 

 

Het bijzondere is dat dit soort titels voortdurend doorgegeven 

wordt; dat is doorgegaan tot in de huidige tijd.  

 

 

Josh Wood is een Engelse acteur en filmmaker, die zich 

tegenwoordig graaf von Reutern mag noemen. 

Ik ga hem binnenkort eens emailen en ben benieuwd naar zijn 

reactie. 

 

 

 

Op internet vind je verschillende websites (Facebook, Instagram) 

waar deze Josh zichzelf voorstelt. 

 

 

 

 

 

Het leuke is nog dat zijn ‘badge’ een blauwe bij 

laat zien; zoals bekend is deze  afkomstig van 

het wapen van de Von Reuterns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 FERRARI 

Was het iemand van jullie al eens opgevallen: het logo van 

het sportwagenmerk Ferrari laat ook een steigerend paard 

zien. Is er een connectie met het ‘Sachsenross’, zoals 

bekend terug te vinden in diverse stads- en streekwapens, 

en natuurlijk in het wapen van de Zutphense Ruyters?  

 

De achtergrond van het logo blijkt een interessante 

geschiedenis. 

De Italiaanse piloot Francesco Baracca was in de Eerste 

Wereldoorlog een beroemd piloot. Op de zijkant van zijn 

toestel had hij een steigerend paard geschilderd, als  

herinnering aan zijn achtergrond als cavalerist. Baracca 

was bovendien een hele goeie ruiter en gepassioneerd paardenliefhebber.  

 

 

Hij won veel luchtduels maar in 1918 

was zijn geluk op; hij werd zelf 

neergeschoten. 

 

 

In 1923 was Enzo Ferrari een race 

coureur voor Alfa Romeo  en de moeder 

van Baracca bood hem het embleem 

aan, in de hoop dat het hem geluk zou 

brengen. Ferrari beloofde haar dat hij 

het embleem voortaan zou gebruiken  

 

 

en hoopte dat hij net zo veel overwinningen zou boeken als haar zoon. Zelf voegde 

hij een gele achtergrond aan het logo toe, de kleur van zijn geboortestad Modena. 

 

Hoe kan het dat het logo van Ferrari en Porsche zo op elkaar lijken? 

Er wordt gezegd dat Francesco Baracca dit paard overnam van een door hem 

neergeschoten Duits vliegtuig, dat klaarblijkelijk voorzien was van het wapen van 

Stuttgart. Het steigerende paard met de opvallende omhoog gerichte staart was 

voor Baracca blijkbaar onweerstaanbaar. Overigens heeft het paard op de foto een 

neerhangende staart, en er wordt ook wel gesuggereerd dat Ferrari zijn concurrent 

Porsche wou plagen door min om meer hetzelfde logo op zijn auto’s te plaatsen… 

 

Hoe dan ook: beide emblemen tonen wel degelijk het Sachsenross! 

 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=49


 

                                                                                                                        
 

 

 

 MENSE RUITER 

 

Een jaar of drie geleden noemde ik op deze plaats al eens dat het orgel van de 

prachtige middeleeuwse kerk hier in Garmerwolde gerepareerd zou gaan worden. 

Het herstel zou worden uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelbouwers; zoals bekend 

een bedrijf dat van oorsprong door ons familielid Mense Ruiter gesticht is.  

 

Vrijdagmiddag 8 februari werd het orgel feestelijk in gebruik genomen. Na enkele 

toespraken liet het opgeknapte orgel zijn klanken horen, en iedereen was erg onder 

de indruk. 

Een mooi moment om mee te maken.  

Ook al heb ik Mense dan nooit ontmoet, ik voelde me toch een beetje zijn 

vertegenwoordiger deze middag! 

 

 
 


