De familie De Ruijter van de Baarnse muisjesfabriek
oorspronkelijk afkomstig uit Eemnes
HENK VAN HEES
Wie kent niet de bekende muisjesfabriek van De Ruijter in
Baarn. Deze naam heeft alom bekendheid gekregen als het
gaat om lekker broodbeleg. In 2007 is definitief een einde
gekomen voor de Baarnse vestiging van deze fabriek. Dit
vermaarde familiebedrijf was al gestart in 1860. Het zal bij
weinig mensen bekend zijn dat de familie De Ruijter van
oorsprong een Eemnesser familie is. Het gaat om een roomskatholieke familie, die we in de eerste helft van de 17e eeuw
al in Eemnes aantreffen. De grootvader van de stichter van
het familiebedrijf De Ruijter vestigde zich rond 1786 vanuit
Eemnes in Baarn. Aanvankelijk was de familienaam Ruijter. In Baarn is er op een gegeven moment De Ruijter van gemaakt.
In het vervolg van dit artikel wordt de familiegeschiedenis kort behandeld.
De historie begint met:
I

Willem Cornelisz Ruijter, geb. ca. 1610

Van hem is verder alleen bekend dat hij één zoon had:
II

Jan Willemsz Ruijter, geb. ca. 1645
Trouwt 1) 14-07-1670
Jacobje Theunis Maetjens
Trouwt 2) Eemnes 21-04-1683
Geertje Teunis, geb. ca 1655, begr. Eemnes-Buiten 02-12-1717

Jan was landbouwer in Eemnes en woonde op een grote boerderij op de locatie Meentweg 51-53. Ten tijde van de overstroming van 1702 woonde Jan nog op deze boerderij. Uit zijn eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend. Uit zijn tweede huwelijk weten
we de namen van zeven kinderen: drie zonen en vier dochters. Eén van de zonen was:
III

Willem Janse Ruijter, ged. Eemnes (RK) 03-12-1684,
begr. Eemnes-Buiten 04-12-1727
Trouwt 1), Jannetje Geurde
Trouwt 2) Eemnes 09-06-1707
Teuntje Aertse, ged. Eemnes (RK) 25-01-1676
Trouwt 3) Eemnes 18-04-1724
Claesje Rutgers Peper, overl. Eemnes 21-01-1761
HKE jaargang 30

13

De tweede vrouw van Willem was dus Teuntje Aertse, een dochter van Aart Berten en
Steffentje Jans. Dit echtpaar was bewoner en eigenaar van de boerderij Meentweg 43
(Mariahoeve). Zodoende kwam schoonzoon Willem Ruijter op deze boerderij terecht,
die daarna nog generaties lang in het bezit van de familie Ruijter zou blijven.
Uit het eerste huwelijk van Willem is één zoon bekend. Uit het tweede huwelijk zouden
vijf zonen en één dochter geboren zijn. Tenslotte kwamen er uit het derde huwelijk ook
nopg twee zonen, waarvan we nu de jongste verder volgen:
IV

Rutger Willemse Ruijter, ged. Eemnes 26-04-1726,
overl. Eemnes 03-11-1763
Trouwt 1) Eemnes 19-10-1747,
Grietje Cornelisse Beijer, ged. Eemnes (RK) 13-06-1722,
begr. Eemnes 25-05-1754
Trouwt 2) Eemnes 28-01-1755
Barbara Jacobse van Zeldert, ged. Soest (RK) 26-04-1733,
overl. Eemnes 16-03-1812

Rutger is vrij jong overleden. Daarom is het niet bekend waar hij in Eemnes gewoond

Rutger Ruiter (1786-1858) gehuwd met Rijkje
van Eijden, kruidenier op Wakkerendijk 280.
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Maria Ruiter (1795-1867) uit Eemnes. Trouwde Jacobus Kerkhof uit Baarn en woonde
daarna in Muiden.
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heeft. Het ligt in de lijn der verwachting dat
ook hij boer was. Uit zijn eerste huwelijk
zijn drie zonen en één dochter geboren. Uit
zijn tweede huwelijk zijn drie dochters en
twee zonen voortgekomen.
De oudste zoon uit dit tweede huwelijk was
Jacob Ruiter. Zijn eerst vrouw was Petronella Hoefsloot. Haar vader Hendrik Hoefsloot
bewoonde de oude boerderij Meentweg 99
bij het Tolletje. Jacob Ruiter nam deze boerderij van zijn schoonvader over. Uit het huwelijk van Jacob en Petronella Hoefsloot is
o.a. een dochter Geertruij (1787-1869) geboren. Ze trouwde met Frans Makker en van
haar is een zeer oude portretfoto bewaard
gebleven. Geertruij had nog een broer Rutger
Ruiter (1786-1858), getrouwd met Rijkje
van Eijden (1799-1878). Zij woonden op
Wakkerendijk 280 en hadden daar een kruidenierswinkel. Zus Maria Ruiter (17951867) uit het tweede huwelijk, trouwde met
de Baarnse Jacob Kerkhof en woonde in
Muiden.
Jacob Ruiter had één broer en met hem
wordt de lijn vervolgd:

Geertruij Ruiter (1787-1869) geh. met
Frans Makker, woonachtig Wakkerendijk
238.

Boerderij in de
Brinkstraat in Baarn
waar Cornelis Rutger de
Ruijter in 1860 een
banketbakkerszaak
begon.
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Geertruij Ruijter (1787-1869) gehuwd net Frans Makker. Eén van de oudste Eemnesser foto’s
gemaakt circa 1865.
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V

Petrus Rutgerse Ruijter, ged. Eemnes (RK) 03-11-1760,
overl. Hoogland 07-09-1839
Trouwt 1) Baarn 27-06-1786
Gijsbertje Peterse Kuijer, ged. Baarn (RK) 13-09-1749,
overl. Baarn 18-04-1814
Trouwt 2) Hoogland 15-04-1815
Gijsberta van der Heiden, ged. Hoogland (RK) 05-02-1765,
overl. Hoogland 01-08-1846

Petrus was veehouder van beroep. Hij heeft zich na zijn eerste huwelijk in 1786 vanuit
Eemnes in Baarn gevestigd. Na zijn tweede huwelijk ging hij in Hoogland wonen. Uit
zijn eerste huwelijk zijn drie zonen bekend. De lijn naar de muisjesfabriek loopt verder
via:
VI

Peter de Ruijter, ged. Baarn (RK) 19-01-1794, overl. Baarn 15-12-1874
Trouwt Eemnes 27-02-1821
Wijmpje Hoogeboom, ged. Eemnes (RK) 11-10-1798,
overl. Baarn 06-11-1886

Peter was kleermaker van beroep. Hij moet zijn bedrijf in de Brinkstraat in Baarn gehad hebben in huis A 51. Zijn vrouw kwam uit Eemnes en samen kregen ze drie dochters en vier zonen. Deze lijn loopt verder met de jongste zoon:
VII

Cornelis Rutger de Ruijter, geb. Baarn 05-05-1836,
overl. Rosmalen 11-03-1884
Trouwt Baarn 12-11-1862
Petronella Schoonderbeek,
geb. Baarn 28-01-1841,
overl. Baarn 20-12-1885

Cornelis Rutger werd banketbakker. In
zijn jonge jaren werkte hij o.a. bij een
confiseur in Utrecht en leerde daar de
geheimen kennen van het maken van geboortemuisjes.
De vervaardiging van de muisjes ging als
volgt: anijszaad, afkomstig uit Spanje,
werd in een grote pan boven een open
vuur verhit, waarna een gekookte suikeroplossing werd toegevoegd. Hierna werd
de pan met de hand geschud, waardoor de
muisjes, de gesuikerde anijszaadjes, gevormd werden. Het woord muisjes stamt
dan ook van deze zaadjes, die ovaalvormig zijn en een staartje hebben.

Cornelis Rutger de Ruijter (1836-1884) de
oprichter van de firma De Ruijter in Baarn.
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In 1860 startte Cornelis Rutger een eigen
zaak annex bedrijfje. Zijn vader Peter de
Ruijter richtte deze zaak voor hem in in
het voorhuis van de voormalige boerderij
Brinkstraat nr. C108. De geboortemuisjes
van Cornelis kregen al snel grote bekendheid.
Met de openstelling van de spoorverbinding Baarn-Amsterdam in 1874 kwamen
er veel forensen en toeristen naar Baarn.
Ze wisten al snel de weg te vinden naar de
zaak van de Ruijter en zo werden de
muisjes ook buiten Baarn beroemd. Er
waren mensen die de smaak van de muisjes wel op prijs stelden maar die het goedje te hard vonden. De Ruijter zou toen
bedacht hebben om de muisjes fijn te
stampen in een vijzel zodat er een poeder
ontstond met dezelfde smaak als de roze
en witte muisjes. Dit werden de zogenaamde gestampte muisjes.
Rond 1880 verschenen de eerste muisjes
in blikjes. In 1883 kreeg De Ruijter het
predikaat Hofleverancier.
Cornelis Rutger en zijn vrouw Petronella
Schoonderbeek kregen tien kinderen: vijf
dochters en vijf zonen. Van deze kinderen
zijn er vijf jong gestorven. De oudste
zoon nam het familiebedrijf over:
VIII Petrus (Piet) de Ruijter, geb. Baarn 12-11-1863, overl. Baarn 24-10-1938
Trouwt Den Helder 20-10-1896
Maria Adriana Walraven, geb. Den Helder 09-01-1868,
overl. Baarn 18-07-1938
Op 18-jarige leeftijd nam Piet de zaak van zijn vader over. Korte tijd later is zijn vader
overleden. Piet de Ruijter deed het voortreffelijk. Toeristen, die zijn muisjes geproefd
hadden, vroegen vaak of ze ook verkocht konden worden in andere plaatsen. En zo
begon de opmars door Nederland. De eerste afzetpunten waren in Amsterdam, Arnhem
en Den Haag.
Piet de Ruijter trouwde in 1896 met Maria Adriana Walraven afkomstig uit een zakenmilieu in Den Helder. Zij bracht allerlei vernieuwingen. De banketbakkerszaak kreeg
een grondige verandering en werd uitgebreid met een tearoom. Zij gaf ook de aanzet tot
18
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het verpakken van de muisjes in luxe blikjes. Veel later ontwierp ze het handelsmerk
van De Ruijter: “het silhouet van een moeder en kind”.
Het werd steeds drukker in de bakkerij. Het aantal mensen in dienst liep op tot acht:
drie in de bakkerij, een kok in de kokerij, twee dames voor de winkel en een knecht die
met de “hittekar” bestellingen bezorgde. Er werden zelfs complete diners thuis bezorgd.
Piet trok zich in 1915 terug uit de zaak. De banketbakkerszaak werd zes jaar lang waargenomen door Jac. Kieft, die daarna het bedrijf overnam. De zoons van Piet gingen het
meer zoeken in de fabrieksmatige bereiding van de succesproducten: de roze en witte
en gestampte muisjes. Vader Piet verhuisde met het gezin naar Villa Rustoord aan de
Zandvoortweg in Baarn, waar hij het rustiger aan ging doen en zich vooral inzette voor
het Baarnse RK kerkkoor.
Uit het huwelijk van Petrus de Ruijter en Maria Adriana Walraven zijn drie dochters en
drie zonen geboren. De lijn wordt hier vervolgd met de oudste zoon:
IX

Cornelis (Cees) de Ruijter, geb. Baarn 26-07-1903, overl. 1968
Trouwt Laren NH 25-07-1933
Maria Louisa Gertrudis Niemann, geb. Amsterdam 25-02-1907.

Na zijn schooltijd ging Cees werken bij een grossier in levensmiddelen, de firma Pastoors. Hij had geen ambitie om de banketbakkerszaak van zijn vader voort te zetten.
Wel kreeg hij steeds meer belangstelling voor de fabricage van de muisjes.

Petrus de Ruijter (1863-1938) leidde de firma
De Ruijter van 1884 tot 1915.

Cornelis de Ruijter (1903-1968) bracht het
bedrijf De Ruijter tot grote bloei.

HKE jaargang 30

19

De winkel van De Ruijter in de Brinkstraat in Baarn rond 1900.

Tegenover de banketbakkerszaak in de Brinkstraat hebben zijn vader en broer Piet nog
enige tijd op kleine schaal muisjes gemaakt. Toen Cees ook mee ging werken, werd
deze huisvesting al gauw te klein, waarna men in 1927 verhuisde naar een pand aan de
Eemnesserweg in Baarn. Cees had in 1926 al een voormalig meisjespensionaat gekocht
aan de d’Aulnis de Bourouilllaan. Daar werd in 1928 de muisjesfabriek gevestigd. Cees
bracht het bedrijf tot grote bloei; er kwam steeds meer personeel en ook het assortiment
aan producten werd sterk uitgebreid. Zo kwamen er anijsblokjes en nieuwe soorten van
zoet broodbeleg zoals anijs- en vruchtenhagel, chocoladevlokken, chocoladehagel en
pasta.
Een bijzondere traditie werd ingezet bij de geboorte van prinses Beatrix. Voor die gelegenheid werden er speciaal oranje muisjes gemaakt. Op de geboortedag 31 januari
20
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1938 gingen Cees en zijn broer Piet, gekleed in jacquet met hoge hoed, naar Paleis
Soestdijk om daar een megabus met oranje muisjes aan te bieden. Sindsdien werd dit
gebaar herhaald bij de geboorte van een prins of prinses.
In de periode 1940-1945, de oorlogsjaren, stagneerde de groei van het bedrijf en in
1944 kwam de productie zelfs helemaal stil te liggen. Maar na de oorlog zette een enorme groei door. Dat was wel te zien aan het aantal personeelsleden. In het begin van de
jaren zestig waren dat er 50 en ook al kwam er automatisering, in 1985 waren het er
165.
In 1955 nam De Ruijter chocoladefabriek Van Campen uit Alkmaar over waardoor
men met de productie van chocoladevlokken kon beginnen. In 1957 volgde de overname van chocoladefabriek Erven De Jong uit Wormerveer, waarna de productie van
chocoladehagel begon. Er werden nog andere bedrijven overgenomen zoals De Bruin,
Kiss en Waayer waardoor De Ruijter Holding B.V. ontstond.
Na de dood van Cees de Ruijter in 1968 werd hij als algemeen directeur opgevolgd
door zijn zoon Willem P.C. de Ruijter. Eind 1983 werd plotseling het besluit bekend
gemaakt dat De Ruijter Holding B.V. in handen van de CSM was overgegaan. Willem
P.C. de Ruijter trok zich terug als algemeen directeur en zo kwam na 123 jaar een einde
aan het tijdperk van de familie De Ruijter bij dit bedrijf.
Hoe het verder ging met het bedrijf.
Bij het 125-jarig bestaan in 1985 werd het bedrijf benoemd tot Koninklijke De Ruijter.
In 1990 traden Zwaardemaker uit Maarssen en Venz uit Vaassen toe tot Koninklijke De
Ruijter. In 2001 werd het bedrijf onderdeel van het wereldwijde concern H.J. Heinz
Company, één van de grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld. Omdat het bedrijf aan de d ‘Aulnis de Bourouilllaan zat vastgeklemd in een woonwijk, waren er
geen groeimogelijkheden meer. Daarom kwam het besluit om met ingang van 2007 te
verhuizen naar Utrecht. De 65 werknemers van dat moment zijn allemaal meegegaan
naar Utrecht. En zo verdween het bedrijf dat in 1860 begonnen was door een – van
oorsprong – Eemnesser familie uit Baarn.
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“Van een eersteklas Nederlands banketbakkersbedrijf tot internationaal brood-, ijs- en taartversierder. De geschiedenis van een Baarns familiebedrijf”. In: De Baarnsche Courant, 25 februari
1985
De Boer e.a., “Eemnessers door de eeuwen heen”.
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De familie Ruijter
Tak: Eemnes – Baarn (Muisjestak)
Willem Cornelisz Ruijter
(geb. ca. 1610), woont Eemnes
|
Jan Willemse Ruijter
(geb. ca. 1645), Eemnes
woont Meentweg 51-53
|
Willem Janse Ruijter
(1684-1727), Eemnes
woont Meentweg 43
|
Rutger Willemse Ruijter
(1726-1763), Eemnes
|
|
|
Petrus Rutgerse Ruijter
(1760-1839), Baarn + Hoogland
|
|
|
Peter de Ruiter
(1794-1874), Baarn – Brinkstraat
|
Cornelis Rutger de Ruijter
(1836-1884), Baarn – Brinkstraat
oprichter fa. De Ruijter
|
Petrus (Piet) de Ruijter
(1863-1938), Baarn
|
Cornelis Petrus (Cees) de Ruijter
(1903-1968) Baarn
|
Willem P.C. de Ruijter
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X

Geertje Teunis

X(1) Jannetje Geurde
X(2) Teuntje Aartse
X(3) Claasje Rutgers Peper
X(1) Grietje Cornelisse Beijer
(1722-1754)
X(2) Barbara Jacobs van Zeldert
(1733-1812)
X(1) Gijsbertje Peterse Kuijer
(1749-1814)
X(2) Gijsberta van der Heiden
(1765-1846)
X

Wijmpje Hoogeboom
(1798-1886)

X

Petronella Schoonderbeek
(1841-1885)

X

Maria Adriana Walraven
(1868-1938)

X

Maria Louisa Gertrudis
Niemann, (1907)
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De familie Ruijter
Tak: Eemnes – Blaricum
Cornelis Helmertse Ruijter (Helmans/
Helmichsen), (geb. ca. 1650 Eemnes)
|
Jan Cornelisse Ruijter
(1681), Eemnes – Meentweg 41
|
Lammert Janse Ruijter
(1721-1779), Eemnes – Soest

X(1) Beatris Jans
X(2) Lijsbet Lucas van der Horst

Jan Lammertse Ruijter
(1763-1843), Blaricum

X(1) Geertje Gerritse Willard
(1770-1812)
X(2) Jannetje Willemse Hartog
(1771-1818)
X(3) Barbara Janse Bakker
(1778-1835)

Lammert Ruijter
(1797-1864), Blaricumx
|
Gijs Ruijter
(1821-1881), Blaricum
|
Cornelis Ruijter
(1863-1918), Blaricum
|
Gijsbertus Jacobus Ruijter
(1914-1971), Blaricum

X

Eijbetje Gijse de Zwart
(1793-1864)

X

Marretje van der Veen
(1825-1885)

X

Grietje Raven
(1876-1945)

X

Maria Reuser
(1915-2001)

X(1) Hijltje Dirks
X(2) Marretie Lammers
X(1) Maria Rutgers
X(2) Annetje Lammertse de Raad
(1739-1780)

Anneke Ruijter, (geb. 1943)
X
Tjebbe van Hees
Frans Ruijter, (geb. 1951)
X
Willy Makker
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