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De laatste telg in het Ruitergeslacht is mijn kleindochter Elin die begin
januari van dit jaar geboren werd. Wat mij betreft een fantastisch begin
van het nieuwe jaar!
Momenteel ben ik niet echt bezig met onze stamboom, en dat zorgt
ervoor dat er ook nauwelijks materiaal voorhanden is om RUITERTJEs
mee te vullen…

Veel leesplezier!
Jaap Ruiter, voorzitter

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze
familie(stamboom)?
Stuur hem of haar dit RUITERTJE!

WEETJE
Het internet is een rijke bron waarin ik zo nu en dan aardige weetjes in verband met
onze familiegeschiedenis tegenkom.
Op een Duitstalige website vond ik laatst deze informatie:
“reuter of ruyter” : Nederlandse munt met de beeltenis van een ruiter.
Opvallend is dat we deze munt in Nederland zelf kennen als een “rijder”. Deze gouden
munt werd in 1434 in de Nederlanden ingevoerd door hertog Philips de Goede. Op de
voorzijde prijkt de hertog in toernooikleed en met geheven zwaard te paard, rijdend naar
rechts.
Geslagen in de periode 1434-1437 door Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en 14341440 door Holland (Holland, graafschap). In het graafschap Bourgondië zijn rijders van
hetzelfde type geslagen.

Op het latere familiewapen van de “Von Reuterns”
zijn naast de bijen ook 6 munten afgebeeld,
verwijzend naar alle inspanning die nodig was om
de rijkdom te verwerven.
Is de afbeelding van de munten – volgens
wapenbeschrijving eveneens ‘rijders’ – een
knipoog naar de reuter/ruyter betekenis? Of wel,
is onze achternaam op een of andere wijze
gerelateerd aan deze munten?

WIEGER JOOST DE RUITER
Ik was deze naam ooit al eens tegengekomen op internet, en had na kort onderzoek
uitgevonden dat Wieger tot onze familie behoort. Zijn grootvader Wieger Joosten de
Ruiter was in Munnekeburen geboren, maar vertrok al snel naar Elst, waar hij directeur
van de zuivelfabriek werd.
Onlangs ontdekte ik dat Wieger enkele jaren geleden is overleden, en ik vond allerlei
materiaal, dat ik met toestemming hier reproduceer.

IN MEMORIAM WIEGER JOOST DE RUITER
Afgelopen zondag 13 december 2015 overleed onverwacht
Wieger de Ruiter op 84-jarige leeftijd. Dat zijn gezondheid
hem steeds weer in de steek liet was bekend, maar dat stond
zijn plannen en daadkracht niet in de weg.
DE REDDENDE ENGEL IS GEVLOGEN
In prachtige bewoordingen is op het sociale netwerk
geschreven over Wieger de Ruiter. Op de website van Ifahr
wordt gerouwd om het overlijden van de alom geliefde
penningmeester en op Facebook stromen onder een
emotionele medeleving van de Dubainaarse Lara Sawaya, de
voorzitster van het Sheikh Mansoor Bin Zayed Festival-team en een vriendin van de
familie, de condoleances binnen.
Wieger de Ruiter wordt herinnerd als een aimabel gentleman. Maar ook als 'business
man from the old school'. Een man met visie en humor en vooral iemand met een
onverwoestbaar optimisme. Een ondernemer, die opviel door zijn belangstelling voor
en kennis van de tradities en culturen van de landen waarmee hij handel dreef. Waar
menig leeftijdgenoot de dag vult met het voederen van de vogeltjes in het park, had
de bejaarde Wieger nog de jonge geest van een beginnend ondernemer. Hij geloofde
in de missie. De Soestenaar overleed zondagmiddag toch nog onverwacht, want
Wieger sukkelde weliswaar al lang met zijn gezondheid, maar leek vanwege zijn
wilskracht toch ook nog jaren mee te kunnen. Hij had het veel te druk om dood te
gaan. Wanneer je hem sprak dan mopperde hij dikwijls op zijn 'verdraaide lijf' dat
het maar 'vertikte om mee te werken'. Hij onderging zelfs al eens een
niertransplantatie. Juist het laatste jaar verspeelde hij naar eigen zeggen veel
kostbare tijd in ziekenhuizen, waar zijn dikke lederen map vol krabbels,
briefwisselingen en afspraken altijd binnen handbereik lag. Wieger de Ruiter was
ruim voor zijn overlijden al een engel. De reddende in dit geval voor met name zijn
geliefde Renbaan Duindigt. Twee jaar geleden liet hij alle leden van de ledenraad van
de NDR zich ieder voor zich uitspreken voor het behoud van de Wassenaarse
Renbaan. Er werd hem een exclusieve optie verleend om een geschikte koper te
vinden, maar in ruil ervoor stond De Ruiter privé garant voor een forse injectie in het
prijzengeld. "Als de sport niet leeft, kan ik de renbaan nooit verkopen" meende hij.
Dankzij zijn contacten in met name Qatar en Abu Dhabi zorgde Wieger ervoor dat
Duindigt op niveau kon koersen. Duindigt maakte deel uit van een internationaal
circuit voor Arabische volbloedraces. Het echtpaar organiseerde er galameetings met
tal van hoogwaardigheidsbekleders. De Ruiter slaagde erin om de mannen uit de
Emiraten ervan te overtuigen dat je in ons land ook de draverijen moet sponsoren.
Dat hij daarin slaagde geeft het vertrouwen aan dat de zakenman, en niet te
vergeten zijn echtgenote Margreet, genoot. De Ruiter was een behendig
onderhandelaar met een hoog ontwikkeld instinct voor 'het ijzer smeden wanneer het
heet is". Vorig jaar moest de optie worden verlengd, omdat De Ruiter mede door
gezondheidsperikelen in tijdnood geraakte. We weten nu dat dit een legitieme reden
was. Helaas.

Weststellingwerf
Wieger de Ruiter benutte als gepassioneerd paardenliefhebber de in zijn zakenleven
opgedane ervaring om in de Arabische wereld aandacht te vragen voor de sport in
onze contreien. De Ruiter is jarenlang succesvol geweest in de internationale
scheepvaart en handel. Zijn carrière begint in 1964, als hij in Rotterdam de
zieltogende transportonderneming F.A. Voigt & Co overneemt en voor een
faillissement behoedt. De Ruiter zorgde ervoor dat de in 'Weststellingwerf'
omgedoopte onderneming floreerde. Er werd zeehandel gedreven over de hele
wereld en kantoren geopend in landen als Belgie, Amerika, Birma en Curacao.
Nadat Wieger in 1996 met pensioen ging heeft zijn zoon Joost de activiteiten
uitgebouwd en het bedrijf deels in 2002 verkocht om als investeringsmaatschappij
verder te gaan.
Rensport
De meeste mensen kennen Wieger de Ruiter en zijn echtgenote Margreet van de
Arabieren rensport, maar in het laatste decennium van de vorige eeuw bezat hij al
Engelse Volbloeds en deden de paarden op naam van zijn Stal de Kraal met succes
mee op Duindigt. Die stal had hij begin jaren 90 overgenomen van de heer A.Th.van
der Lecq. Frits van der Ham was zijn trainer. Een paar namen: Tjakka, Ireland
Boppe, Steamroller, Twingo, Shining Belle, Glubb Pasha en Lord Vettori (u. Tjakka).
De overwinningen van Stal De Kraal in de Nederlandse (semi-) Klassiekers na 1985
zijn de volgende:
Derby 1986: Miss Facette, br.m. v. Balidar u. Rockette
Haagsche Ooievaar 1992: Wooing br.m. v. Local Suitor (USA) u. Saltana
Van Brienen Mem. 1994: Slipstream, br.rn. v. Solo Native u. Celine Raaphorst
Later ging de familie De Ruiter over op de Arabische renpaarden, die liepen op naam
van Mevr.M. de Ruiter-Floor.
Arabierensport
Na zijn pensioen kon De Ruiter zich samen met Margreet vanuit hun villa in de
bossen rond Soest volledig richten op hun hobby, het fokken van Arabische
volbloeds. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De Ruiter houdt van
besturen en meedoen op het hoogste niveau. Dat resulteerde in de functie van
voorzitter van de Dutch Arabian Racing Comitee (Darc) en het penningmeesterschap
van de Ifahr, de machtige internationale bond voor Arabierensport. Altijd speelde het
lot van Duindigt en het financieel gezond maken van de sector in zijn gedachten. Om
die doelen te bereiken werd De Ruiter voorzitter van de Vereniging NDR, maar met
de organisatiestructuur kon hij nooit overweg. Een dergelijke vergadercultuur is nu
eenmaal niets voor snelle zakenlui. Nadat hij daar zijn functie in 2004 neerlegde
bleef Wieger zich echter inspannen voor met name Renbaan Duindigt. Hij
deponeerde er eind 2013 zijn reddingsplan. De sector is Wieger Joost de Ruiter heel
veel dank verschuldigd. Zijn overlijden komt op een hoogst ongemakkelijk moment.
Er wordt juist gesproken over een mogelijke verkoop van de renbaan. Namens
Uitgeverij BCM en de hoofdredactie wensen wij Margreet en de verdere familie veel
sterkte in deze moeilijke periode toe.

Met dank aan:
Nationale Draf- en Rensport
Horses.nl Paardenkrant

RUITERDAG APRIL 2018
Tot dusverre hebben zich 38 personen aangemeld en het belooft dus een gezellige
familiedag te worden! Voor de lezers die zich nog niet hebben aangemeld: wacht niet te
lang met aanmelden in verband met de reserveringen.
>MELD JE HIER AAN.
Tot ziens op 21 april in Giethoorn!

Nog een fijne herinnering: op de laatste Ruiterdag in 2011
bespeelde ik het orgel in de Hervormde kerk in Blokzijl waar
veel van onze voorouders gedoopt en getrouwd zijn.

DONATIES
De Stichting dankt iedereen die de afgelopen maanden een donatie hebben gedaan!
Met deze financiële ondersteuning kunnen we gemakkelijk weer een jaar vooruit!

WIE HELPT?


Wie helpt mee met het volgende RUITERTJE ?



Heb je materiaal voor het volgende RUITERTJE, een
foto, een verhaaltje, neem contact met ons op!



info@ruitersporen.nl

