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NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN  

STICHTING   RUITERSPOREN 

Na wat passen en meten heb ik van de vijf afzonderlijk fragmenten die 

ik had opgesteld van het geslacht Ruyter, nu één grote stamboom 

kunnen maken. 

 

Stamvader van dit geslacht is een tot nog toe onbekende Ruyter die als 

vader van twee broers – Gerrit en Johan – is opgevoerd, en rond 1380 

moet zijn geboren. 

Nu dit grote overzicht beschikbaar is kan het onderzoek zich toespitsen 

op de vraag of onze familie op een en andere wijze verwant is met dit 

Gelders geslacht.  

 

In dit  RUITERTJE breng ik je op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen.  

Jaap Ruiter, voorzitter 

  

 

Weet je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 

familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  
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JAARGANG 7 

 
STICHTING RUITERSPOREN 

DORPSWEG 53  

9798 PD GARMERWOLDE 

Reageren? 

info@ruitersporen.nl 

050-5423919 

 

http://www.ruitersporen.nl/stambomen/ruyter/ruyter_smain.htm#BM13342
http://www.ruitersporen.nl/stambomen/ruyter/ruyter_smain.htm#BM13342
http://www.ruitersporen.nl/stambomen/ruyter/ruyter_smain.htm#BM13342


 

                                                                                                                        
 

  

  

 STAMBOOM GESLACHT RUYTER UIT ZUTPHEN 

 

 

Bovenstaand schema geeft een overzicht van de stamboom van het geslacht Ruyter uit 

Zutphen. Klik op de link om het schema groot te zien. 

 

Wat meteen opvalt is dat de naam Johan in elke generatie voorkomt. Daarin wijkt deze 

familie alvast niet af van onze familie (Jan en Johan zijn identiek). Dat is in ieder geval 

hoopgevend. 

 

 

 TWEEMAAL JOHAN DIE RUTER 

 

De "jonghe Johan die Ruter", die genoemd wordt in het Register van de Zijl te Noorde, 

het laatste boek van Requesten van Vollenhove dat handelt over Blokzijl, wordt genoemd  

in 1456. Gedurende vele jaren stond dit feit vermeld bij de stamboom van onze familie, 

waar we wisten totaal niet wat we er mee aan moesten. 

 

Als we nu de stamboom van het geslacht Ruyter erbij pakken vinden we een heel 

geschikte kandidaat: Johan Ruyter die getrouwd is met Alyt. We zien waarom hij "de 

jonghe" wordt genoemd: zijn vader heet ook Johan! 

Het geslacht Ruyter heeft dus wel degelijk een ‘link’ met de directe omgeving van 

Blokzijl! 

 

 

Kunnen we nu ook de Johan Ruter, die in 1562 in  Muggenbeet een perceel land heeft 

(en in 1563 is overleden) in de Zutphense Ruyterfamilie terugvinden? 

 

We weten niet hoe oud deze Johan in 1562 is, maar schatten zijn leeftijd gezien zijn 

overlijdensjaar tussen de 50 en 70. Dat levert een geboortejaar op tussen 1495 en 

1510. 

Ook hier dient zich meteen een goede kandidaat aan : Johan Gerrits Ruyter, die rond 

1505 geboren moet zijn, en getrouwd was met Luymna. Verbazingwekkend: deze Johan 

is een kleinzoon van "jonghe Johan die Ruter" en kan via vererving aan het bezit in 

Muggenbeet gekomen zijn. 

 

Is deze laatste Johan Ruter dan misschien ook in onze eigen familie terug te vinden? 

Een directe kandidaat is er niet.  

Maar de geschatte geboortejaren die bij elke persoon staan vermeld zijn niet veel meer 

dan ruwe indicaties. Ik reken meestal 25 jaar voor een generatie, maar dit kan net zo 

makkelijk 35 of zelfs 45 jaar zijn. 

En dan komt onze stamvader Jan  - waarvan we een geboortejaar van 1520 hadden 

geschat - wel degelijk in beeld.  

 

 

http://www.ruitersporen.nl/stambomen/ruyter/ruyter_smain.htm#BM13342
http://www.ruitersporen.nl/stambomen/ruyter_full/ruyter.php#BM13379


 

                                                                                                                        
 

 

 

Verder onderzoek is nodig om hier meer zekerheid over te krijgen. 

De tijd zal leren in hoeverre we hier op de goede weg zitten. 

 

 

Bovenstaande heb ik iets verder uitgewerkt in “Kwamen beide Johan Ruters uit 

Zutphen?” 

 

 

 VAN REGENTEN en TURFARBEIDERS 

De welstand van de Zutphense Ruyters is aanzienlijk geweest. Eeuwenlang hebben leden 

van deze familie bestuursfuncties uitgeoefend in Gelderland, zoals richter, schepen, 

raadsvriend en zelfs burgemeester. Op internet wordt deze familie als regentengeslacht 

betitteld; weliswaar niet van adel, maar zeer welgesteld. Wie geld had kon macht kopen 

en de meeste van dit soort functies waren dan ook te koop, en bovendien erfelijk. 

Ook in de huwelijken zien we het patroon dat we wel kennen van adellijke families. Om 

het familiebezit te vermeerderen of veilig te stellen wordt de huwelijkspartner uitsluitend 

gezocht in andere ‘aanzienlijke’ families. 

Dat onze familie eeuwenlang in de turfwinning werkzaam is geweest wil niet zeggen dat 

het nooit anders is geweest. De eerste generaties van onze familie waren zeker niet 

onbemiddeld. Uit notariële akten (testamenten, voogdijverklaringen) komt het beeld 

naar voren van een tamelijk welgestelde familie, in het bezit van landerijen en 

woonhuizen. We kennen (voorname) leden  van het Grootschippersgilde en  

vertegenwoordigers van de doopsgezinde gemeente, allebei in Blokzijl.  

 

Zutphen 

De stad Zutphen heeft enorm te lijden gehad van de strijd tussen de Spanjaarden en het 

Staatse leger. Het merendeel van de bevolking is voor 1590 uit de stad weggevlucht en 

heeft daarbij veel, zo niet alles moeten achterlaten. Het verzamelde fortuin kon zo in een 

mum van tijd in rook opgaan (zelfs letterlijk). 

Met andere woorden: het is heel goed mogelijk dat onze voorvader uit Zutphen is 

weggevlucht met achterlating van alle goed (verbeurd verklaard of geroofd). Een goede 

plek om naar toe te vluchten was Blokzijl/Muggenbeet. Daar had de familie immers nog 

bezittingen en was het redelijk rustig.  

 

Doopsgezind 

Nog niet ter sprake gekomen is de doopsgezinde achtergrond van onze familie. In het 

Spaansgezinde Zutphen was het belijden van een ander geloof dan het Roomse 

natuurlijk uit den boze. Het is heel goed mogelijk dat dit de hoofdreden geweest is om te 

besluiten om vanuit Zutphen naar het tamelijk vrije en veilige Blokzijl te vertrekken! 

 

 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=44
http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=44


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 JAN JACOB RUITER van TEXEL 

 

  

Alie Stevens – Ruiter stuurde me een aardig artikel op waarin het levensverhaal van 

haar vader – Jan Jacob Ruiter – beschreven staat.  Dank je wel Alie! 

Ik heb het meteen op de website gezet : Een neef uit Amsterdam. 

  

 

 SJOERD RUITER OVERLEDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen week is Sjoerd Ruiter overleden, de “Tweede Cruyff”. Op de website heb ik 

over deze bijzondere persoon al een aantal verhalen verzameld. 

Er komt er nog eentje bij:  

Eerste “Nieuwe Cruyff” Sjoerd Ruiter (65) overleden 

http://www.ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=175
http://www.ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=141
http://www.ad.nl/nederlands-voetbal/eerste-nieuwe-cruijff-sjoerd-ruiter-65-overleden~a1309e68/


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 ANNA RUITER OVERLEDEN 

In mijn boek “Ruijters van Muggenbeet” staat een alinea over Anna Stoit - Ruiter, die in 

juli 2016 haar honderdste verjaardag hoopte te vieren. Ze zou daarmee de tweede 

Ruiter worden die deze mijlpaal zou bereiken. 

 

Anna heeft het niet mogen beleven, ze is op 5 mei 2016 te Assen overleden… 

                              


