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Dit gouden scheepje staat niet op de voormalige vermaning van de 

doopsgezinde gemeente aan de Noorderkaai in Blokzijl, maar op het 

prachtige gebouw van het Schiffergesellschaft in Lübeck. Wat mij betreft  

hebben deze twee zeker met elkaar te maken, en dat wordt via dit 

scheepje treffend verbeeld. 

 

In dit RUITERTJE besluit ik de serie over de Hanze Ruyters. De 

familie is nu voldoende in beeld gebracht voor de volgende (en 

belangrijkste) stap: op zoek gaan naar de relatie tussen deze familie 

van kooplieden en regenten en onze eigen familie, die we vooral 

associëren met turfwinning. Waar ontmoeten deze families elkaar? In 

1560 in Muggenbeet? 

We zullen zien waar we uitkomen! 

 

Veel leesplezier! 

Jaap Ruiter, voorzitter 

 

  

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 

familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  

 

NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN  

STICHTING   RUITERSPOREN 

32 

 18 OKTOBER 2017 
 

JAARGANG 7 

 
STICHTING RUITERSPOREN 

DORPSWEG 53  

9798 PD GARMERWOLDE 

Reageren? 

info@ruitersporen.nl 

050-5423919 

 



 

                                                                                                                        
 

  

 

 AFSLUITING REUTER/RUYTER  

 

Sinds bijna een vol jaar ben ik vrij intensief bezig geweest met deze familie, die ik als 

Hanze Ruyters aangeduid heb. In de afgelopen maanden is een omvangrijke stamboom 

opgesteld en heel veel aanvullende informatie verzameld. 

Er is het beeld ontstaan van een familie van kooplieden uit de Hanzetijd die zowel in 

Zutphen als Lübeck woonde, en die later vooral een regentenfamilie is geworden. Zowel 

in Zutphen als Lübeck zaten verschillende leden in de stadsraad en later nam Johan 

Ruyter tot Vieracker zelfs het burgemeesterschap van Zutphen op zich. 

Al dit onderzoek heeft de basis gelegd van waaruit ik nu op zoek kan gaan naar een 

eventuele aansluiting van deze Hanze Ruyters bij onze familie.  

 

Het bezoek aan Lübeck was onvergetelijk en heel erg leerzaam. Het huizenbezit van 

Gerhard Reuter was zeer omvangrijk en het werd me duidelijk dat deze Gerhard 

bijzonder welgesteld is geweest. Daarvan getuigen nog altijd de prachtige panden die 

her en der in de oude middeleeuwse binnenstad van Lübeck te bewonderen zijn. 

Dat steekt schril af bij de situatie die we kennen uit onze familiegeschiedenis in de 

veengebieden! 

Maar nu vergelijken we appels met peren. De situatie in het veen is niet altijd zo 

armoedig en armzalig geweest als wij ons ‘herinneren’. 

 

Eind 16e eeuw boden de uitgestrekte veengebieden enorme economische kansen en 

trokken overal vandaan mensen naar deze streken. Er was ontzettend veel vraag naar 

turf en er konden dus hoge prijzen berekend worden.  

Reeds in de 17e eeuw was deze hausse voorbij. De vraag naar turf nam allengs af, de 

veengebieden raakten langzamerhand uitgeveend, en dit zorgde voor een gestage 

neergang van de bedrijvigheid. Arbeiders kregen slecht betaald en werden ook nog eens 

uitgebuit. Waar de turf uit de grond gehaald was, resteerde een plassengebied zonder 

economische waarde. In deze kansloze streken bleven toch betrekkelijk veel mensen 

wonen: allemaal arbeiders waarvoor geen werk meer was. 

Iedereen kent de plaatjes van scheefgezakte plaggenhutten op de Drentse hoge venen, 

waar kinderrijke echtparen met hun schamel geklede kroost wezenloos in de lens staren. 

Dit is, wat we ons van de turfwinning ‘herinneren’. De gouden tijden in de 

veenmoerassen zijn we vergeten… 

 

De welstand van Gerhard Reuter vond plaats rond 1560. In Muggenbeet kennen we in 

deze periode geen familieleden en we weten niets van hun bezit. Pas veel later weten we 

dat de eerste Ruiters van onze familie doopsgezind en tamelijk welvarend waren. 

We kunnen er dus eigenlijk niets van zeggen. Het ene sluit het andere niet uit. 

 

 

Het overzicht van het huizenbezit van Gerhard Reuter in Lubeck heb ik nu voltooid. Je 

vind de artikelen hier: 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=50 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=50


 

                                                                                                                        
 

 

 

 RUITERDAG APRIL 2018 

 

Na een paar magere jaren leek het me hoog tijd voor een nieuwe familiedag! En dus zal 

er in april 2018 weer een Ruiterdag georganiseerd worden. Het reisdoel zal Giethoorn 

zijn maar van het programma is nog niet veel bekend. We zullen in ieder geval het 

museum “’t Olde Maat Uus” bezoeken, en er is ook de mogelijkheid van een korte 

rondvaart. Genoeg te doen in het Venetië van het Noorden! 

De datum is nog niet vastgelegd. Als je je nu als geïnteresseerde opgeeft kun je ook 

aangeven welke datum voor jou het beste uitkomt: 7 of 14 of 21 april. Begin januari zal 

ik de meest gekozen datum bekend maken. Daarna stel ik het programma samen, is de 

prijs bekend, en kan iedereen die wil komen zich aanmelden.  

Inmiddels hebben zich zo’n 11 personen opgegeven; genoeg voor mij om te besluiten 

om deze Ruiterdag in elk geval door te laten gaan. 

Geef je nu op als geïnteresseerde: http://www.ruitersporen.nl/ruiterdag 

 

 

 
 

Varen door de grachten van Giethoorn behoort tot de mogelijkheden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/ruiterdag


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 HIJ WAS DE HELD HIJ DIE GEEN HELD WILDE ZIJN 

 

 

 

In de afgelopen periode heb ik contact 

gekregen met Hettie de Jong – de 

Ruiter. Zij is een dochter van Heinrich 

Emil de Ruiter. Deze Hein scheelde 

slechts 4 maanden met zijn oudere 

broer Geert. Dat lijkt onmogelijk maar 

in dit geval zijn het halfbroers van 

verschillende moeders. 

De moeder van Hein trouwde later met 

Emil Heinrich Schmitz, maar deze 

erkende het kind niet, en daarom  

behield Hein de naam ‘de Ruiter’. 

 

Hein groeide op in Utrecht en zijn 

dochter Hettie heeft over zijn 

belevenissen in de oorlog een boek 

geschreven. Ze schreef me: 

 

“Ik ben er toe gekomen om te gaan 

schrijven ten eerste dat ik wilde dat 

mijn kinderen en kleinkinderen  zouden 

weten wat hun opa voor de oorlog en 

tijdens de oorlog heeft meegemaakt en 

tevens andere jonge mensen er van 

laten doordringen hoe het toen in de oorlog  was. 

Het schrijven  heeft ook  gedeeltelijk een verwerkende rol gespeeld voor mij  . 

 

Mijn vader is in 1999 overleden. en heeft 4 kinderen. Het boek beschrijft het 

leven van mijn vader van het jaar  1939  tot mei 1945. 

Tijdens het begin van de oorlog trouwde hij na ongeveer drie jaar  verkering  met 

mijn zwangere moeder. Hein, mijn vader was toen 20 jaar. 

De economie in Nederland  draaide slecht , het aantal werkelozen schrikbarend 

gestegen, de nationaal socialistische partij onder leiding van Adolf Hitler werd 

steeds overheersender en grimmiger. 

Hein  weigerde Arbeitseinsatz en ging samen met vrienden en zwager het verzet 

in. Zijn zwager, die elektricien was, wist aan apparatuur te komen  waarmee hij 

contact kon leggen met Engeland.  

Zij drukte en stencilden de verzetsbladen, welke door o.a. mijn vader verspreid 

werden in de wijken van Utrecht. 

  

op zekere dag in de vroege morgen tijdens het verspreiden van de verzetsbladen 

ging het mis,met grof geweld werd hij in een  Duitse vrachtwagen gesleurd voor 

deportatie naar Duitsland en dit is het begin van een ellendige tijd. 

 

 



 

                                                                                                                        
 

 

 

 

Terwijl er mannen met grof geweld de vrachtwagen ingedreven werden merkte 

een SS-er op dat een man wat strompelde ,en besloot hij hem terplekke dood te 

schieten. 

  

De vrachtwagen reed naar het station van Utrecht   waar men onder dwang van 

SS-ers op de trein werd gezet, deze propvolle trein reed  via  Bentheim zo 

Duitsland in. 

Het werd een lange rit;  voor mijn vader eindigde deze in Bashdorf nabij Berlijn. 

Mijn vader werd  te werk gesteld in een vliegtuigmotorenfabriek. 

Hij moest onder dwang werken terwijl ze nauwelijks te eten kregen; soms wel elf 

uur per dag werken ! 

Sommige  dwangarbeiders hielden  het staan achter de machines niet uit , zakten 

door hun knieën en werden weggesleept, waarna mijn vader ze niet meer terug 

zag. 

  

Mijn vader was sterk vermagerd maar hield zich staande. 

Hij kon niet verkroppen met het bouwen van vliegtuigmotoren die bommen 

gooien over Nederland. 

Daarom maakte hij met een vriend een plan om te ontsnappen uit het nare kamp. 

Onder prikkeldraad door, ontsnapt en achtervolgd door honden en nog een lang 

verhaal komt hij in Nederland aan. 

Dit is een lang verhaal wat ze hebben meegemaakt, tijdens hun ontsnapping is 

zijn vriend  dood geschoten, 

Ondertussen in Utrecht leefde moeder met twee  kleine kinderen en weinig eten 

en in onwetendheid wat er met haar man gaande was. 

  

Dit boek is te koop op bol.com en in de erkende boekhandels te bestellen! 

 

 

De wens van Hettie om de belevenissen en ontberingen van haar vader (en moeder) 

voor het nageslacht te bewaren sluit prachtig aan bij de doelstellingen van onze Stichting 

Ruitersporen. Fijn dat zij dit boek geschreven heeft! 

 

Ik vind het verder opvallend dat er in onze familie zoveel weerstand tegen de Duitse 

bezetters heeft geleefd. Vorig jaar nog verscheen het boek van Piet de Ruiter, die ook 

vertelt van zijn tijd als dwangarbeider in Duitsland.  

En we kennen natuurlijk de verhalen van vader en zoon Siebe en Durk de Ruiter, Dirk 

Ruiter, Renze de Ruiter en Wieger Ruiter. Zij allemaal gaven hun leven voor onze 

vrijheid. 

Ken je de verhalen niet? Zie “Ruiters in de oorlog”. 

 

Blijkbaar leeft er in onze familie toch een soort onverzettelijkheid en vrijheidsdrang waar 

we met zijn allen best trots op mogen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=16


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 STAMREEKS 

 

Een stamreeks is een overzicht van je eigen voorgeslacht. Via je ouders, grootouders, 

overgrootouders, etc. kom je via de mannelijke (De) Ruiter-lijn terecht bij je stamvader. 

Ooit heeft er op de website een pagina bestaan waarmee je je eigen stamreeks kon laten 

genereren. Ik heb deze pagina wat aangepast en het geheel wat makkelijker en 

toegankelijker gemaakt. 

Het maken van een stamreeks is voorbehouden aan leden van Stichting; je moet dus 

wel ingelogd zijn op de website. 

 

Je maakt je eigen stamreeks in vier stappen (de gekozen Jan RUITER is een willekeurig 

voorbeeld):  

1) Zoek jezelf of degene waarvan je een stamreeks wilt maken op in de stamboom: 

 

 

 

2) Klik helemaal bovenaan dezelfde pagina op “STAMREEKS AANMAKEN” : 

 
 

 

 

 

3) Ga terug naar de plek in de stamboom, er staat nu [stamreeks] voor elke naam: 

 
 

 

 

  



 

                                                                                                                        
 

 

 

4) Klik op [stamreeks] en bewonder het resultaat: 

 
 

 

Zoals zo vaak zit de verrassing in de staart…  Kijk maar eens! 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief op je printer afdrukt, kun je hem ook 

laten lezen aan familieleden zonder internet. 

 

mailto:info@ruitersporen.nl

