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Eindelijk is het klaar, ons familiewapen!
We zijn als Stichting enorm trots op het eindresultaat, en
gunnen onze donateurs middels deze extra nieuwsbrief
een inkijkje in de wereld van de heraldiek in het algemeen en de achtergronden van ons familiewapen in het
bijzonder.

NIEUWSBRIEF

STICHTING

RUITERSPOREN

Jaap Ruiter, voorzitter

Familiewapen familie (De) Ruiter

NIEUWSBRIEF STICHTING RUITERSPOREN

BESCHRIJVING
Het uitgangspunt van ons familiewapen is het landschap zoals we dat kennen van de turfwinning en waarvan de Weerribben een mooi voorbeeld zijn: grote stukken water met daarin
smalle repen land (de ribben waarop het veen gespreid werd en
de turven gedroogd.)

Verder refereert de blauwe kleur aan de doopsgezinde wortels
van onze familie.

Vele, vele honderden (De) Ruiters zijn bezig geweest in de turfwinning. Het land werd daarbij
vergraven en wat resteerde waren de watervlakten en de turf.
Dit is weergegeven in de middelste blauwe baan. De twee turven symboliseren daarbij de twee
grote veengebieden waar onze familie bijna bij uitstek werkzaam was: die van Overijssel en
Friesland. De turven zijn in goud weergegeven, omdat heel veel leden van onze familie hun
kost (en enkelen hun rijkdom) verdienden in de turf.
Turf werd ook wel “het bruine goud” genoemd.

De ruit in het midden is een associatie met onze achternaam RUITer. Zoals al in een eerdere
nieuwsbrief betoogd, hoeft onze achternaam niet per se iets met het berijden van paarden van
doen te hebben. De ruit staat dus als symbool voor onze achternaam.
Op de helm vinden we tenslotte vier ruiten in waaiervorm. Zij staan voor de vier zonen van
Wijcher Jans Ruijter, die elk een omvangrijk nageslacht kregen; onze vier takken, die alle kanten uitwaaierden.

VOOR WIE?
Volgens de regels van de heraldiek mag een familiewapen gevoerd worden “door alle naamdragende nakomelingen van de stamvader”.
In onze familie is dat Jan Jans Ruijter, en in de praktijk hebben we het dan over alle leden van
de vier grote Ruiter-takken, waarvan we op dit moment 2608 personen kennen.
Zoals bekend zijn er een aantal achternamen in zwang:
RUITER

1236 personen

DE RUITER

1198 personen

RUIJTER

59 personen

DE RUIJTER

0 personen

RUYTER

76 personen

DE RUYTER

2 personen

Opgeteld geeft dit inderdaad geen 2608. Dat komt omdat van de eerste generaties niet iedereen met een achternaam bekend is (37 personen om precies te zijn).
Onder het wapen zou eigenlijk (De) Ruiter/Ruijter/Ruyter moeten staan.
Maar dit vonden we te rommelig, en daarom hebben we het gehouden bij (De) Ruiter, de
achternaam van zo’n 93 procent van alle nakomelingen.
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Een volledig familiewapen bestaat uit (van
boven naar beneden) :
Helmteken : ruimtelijk weergegeven figuur,
heeft al dan niet te maken met de stukken op
het schild.
Wrong : heeft de belangrijkste kleur van het
wapen aan de buitenkant.
Helmkleden : hebben de belangrijkste kleur
van het wapen aan de buitenkant en het belangrijkste metaal als voering.
Helm: de helm boven het schild is in Nederland de traditionele traliehelm.
Schild : het belangrijkste onderdeel van het
wapen. De rest kan gezien worden als versierselen.

Het belangrijkste kenmerk van de Nederlandse heraldiek is de eenvoud; een wapen is
geen beeldverhaal en dient net als in de riddertijd duidelijk herkenbaar te zijn.
De heraldische regels rond een familiewapen zijn behoorlijk streng. Alle stukken binnen
een wapen of in een helmteken dienen heraldisch gestileerd te zijn en een heraldische
symboolwaarde te hebben. Het kleurgebruik is ook aan strenge regels gebonden, om er
een paar te noemen:

•

er worden binnen een veld maar twee, hooguit drie verschillende kleuren en metalen gebruikt.

•

Het palet aan kleuren is beperkt tot rood (keel), blauw (lazuur), zwart (sabel) en
groen (sinopel).

•

Als metalen zijn alleen zilver en goud voorhanden. Zij worden als wit, resp. geel
weergegeven.

•

Kleur op kleur en metaal op metaal is niet toegestaan.

Binnen deze grenzen is ons familiewapen ontworpen door de heer ‘t Jong van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
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En nu?
Momenteel is de Stichting bezig om een drukker te zoeken die tegen gunstige kosten een afdruk
van ons wapen op mooi dik papier kan drukken.
Als je daarvoor interesse hebt, neem dan contact met ons op!
Op de website is een grote afbeelding van het wapen gezet, die je kunt downloaden, dan wel
printen :

http://www.ruitersporen.nl/stambomen/stambomen.php?page=26
De Stichting is ook heel benieuwd naar wat je van dit wapen vindt, en of je plannen hebt om
iets met dit wapen te doen. Behalve inlijsten en ophangen, kun je ook kopjes bedrukken, Tshirts bedrukken, etc. Mijn vriend en verre achterneef Bob Haan uit Grand Rapids heeft het idee
om een vlag te laten maken!
Meld het ons, en als je een leuke foto meestuurt, zetten wij het op de website.

Volgende nieuwsbrief
Over enkele weken zal het juni-nummer van de nieuwsbrief verstuurd worden. Met dit extra
dikke nummer kom je de (hopelijk lange) zomer wel door!
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