De sporen van de Zwarte Ruiter (vervolg)
De zwarte ruiter in Utrecht
Lijnmarkt 10-12
Met het Maastrichtse stadswapen.
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De ‘Witte ballons’ had je vroeger ook in
Maastricht aan de Brusselsestraat op
goed 300 meter van de brouwerij.
Ook oorspronkelijk een proeflokaal van
Rutten’s brouwerij?

De zwarte ruiter in Leiden
Stationsweg 7-9, Maastrichts bierhuis van 1896
De steen is in 2013 opgeknapt als je het zo mag zeggen,
want het is wel tamelijk nonchalant gebeurd zodat het maar
goed is dat ie zo hoog in de gevel zit. Valt dat wat minder op.
(zie het overzicht van stenen achteraan en let vooral eens op
het ‘afgeslankte’ paard met zijn weggewerkte buik en die rare
voorpoot)

De zwarte ruiter in Gulpen
.
Markt 4, herberg de Zwarte Ruiter
Het donker, lichtrinzig Maastrichts bier van de Zwarte Ruiter raakte uit de gratie toen het Pils
bier steeds meer werd gedronken.
In 1984 maakte het echter zijn comeback bij de Gulpener Bierbrouwerij met de naam
Mestreechs Aajt onder het label van de Zwarte Ruiter.
(niet zo onlogisch want historisch gezien is er een band tussen de Zwarte Ruiter en Gulpen.
De Gulpener Bierbrouwerij kwam namelijk door Jean René Edouard Rutten ook in de
Ruttense familie door met de dochter van de baas te trouwen. Hij was een broer van de
Ruttens die de Zwarte Ruiter in Maastricht exploiteerden.)
Vanaf 1991 is met Herberg De Zwarte Ruiter op de Markt in Gulpen het embleem en de
naam weer in het straatbeeld en sinds augustus 2013 wordt het oude Maastrichtse bier ook
getapt bij verschillende cafés in Maastricht. Daarmee is het weer terug op de plek waar het
honderd jaar geleden nog door de Maastrichtse brouwerij van die naam werd gebrouwen.

Maastrichtse bierhuizen onder de naam ‘De zwarte ruiter’
verder nog teruggevonden in,
Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 19
Rotterdam, Glashaven
Gorcum
Tilburg, Noordstraat
Amersfoort
Breda, van Goorstraat
Dordrecht, Visstraat
Vlissingen, Bierkade en Bellamypark
Leeuwarden, Aan de Weaze
Er moeten er nog veel meer zijn geweest en dus waarschijnlijk ook
nog meer van deze Zwarte Ruiters.

Doordat het Rotterdamse kantoor Scheepsmakershaven,
waar de administratie van de De Zwarte Ruiter N.V. sinds
1915 was gevestigd, in de meidagen van 1940 totaal werd
verwoest, is van de vooroorlogse geschiedenis van de N.V.
weinig voor het nageslacht bewaard gebleven.
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