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Te laat voor de feestdagen proefde ik afgelopen week eindelijk Hop Ruiter,
een biertje dat niets met onze familie heeft uit te staan, maar natuurlijk wel
heel vertrouwd overkomt! Ik had hier al eens aandacht aan gewijd:
http://tinyurl.com/zgmhws2
Jammergenoeg heeft de fabrikant inmiddels bovenstaand etiket ingewisseld
voor een –in mijn ogen – oubollig exemplaar, dat ik hier niet zal laten zien.
Het bier smaakt er gelukkig niet minder om. Mocht je nieuwsgierig zijn: de
flesjes zijn gewoon bij Jumbo te koop!
Bovenstaand onderwerp vormt een prima ‘bruggetje’ naar Henrick die
Ruter, die rond 1570 bierbrouwer was in Zutphen. Over deze familie gaat
dit eerste RUITERTJE van jaargang 7!

Jaap Ruiter, voorzitter
Weet je iemand die vást geïnteresseerd is in onze
familie(stamboom)?
Stuur hem of haar dit RUITERTJE!
Hier word je lid :
http://www.ruitersporen.nl/stichting/register.php

DE GELDERSE RUTERS UIT … ZUTPHEN
Meerdere malen heb ik het vermoeden geuit dat onze familie wellicht afstamt van – wat
ik noem – de Gelderse Ruters; een familie waarvan op internet allerlei informatie is te
vinden.
Bekend is dat er in 1562 een Johan Ruter in Muggenbeet woonachtig was, of in ieder
geval land bezat. En we kennen al langer een jonghe Johan die Ruter, die in het
gebied rond het latere Blokzijl land bezat, uit 1456. Maar wie zijn dit?
Het leek me nu eens tijd om hier in te duiken. Op internet is wel van alles te vinden,
maar dat zijn allemaal losse flarden informatie, zonder verband.
Ik ben nu bezig om deze informatie te verzamelen (er gaat een nieuwe wereld voor me
open..), en op basis daarvan een stamboom te reconstrueren.
Eerste openbaring: ik wist niet dat je onze achternaam op zoveel manieren kon
schrijven: Ruter, Rutter, Ruther, Ruiter, Ruijter, Ruyter, Reuter, Rueter, ..
En dan zijn er nog variaties met ‘de’, ‘den’ of ‘die’ ervoor en soms nog met een
afsluitende ‘s’. Maar Ruetterss kan ook! Dat maakt het zoeken wel wat lastiger…
Wat al heel snel duidelijk wordt is dat deze Ruters zich eeuwenlang voornamelijk in
Zutphen hebben ophouden! En de namen die telkens weer opduiken zijn vooral Henrick
en Johan.
Gelukkig heeft het archief van Zupthen (http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/) heel
veel materiaal gedigitaliseerd en op hun website gezet.
Natuurlijk blijft de grote vraag of onze familie op een of andere wijze met deze Ruters
gelinkt kan worden. Misschien kan deze vraag ook wel nooit beantwoord worden, we
zullen zien.
Deze spannende ontdekkingstocht gaat in ieder geval maanden en waarschijnlijk jaren
duren.
Het leek me een goed idee om de voortgang van dit project op de website bij te houden.
Afzonderlijke onderwerpen vind je hier (Familiearchief -> Onderzoek stamboom) :
http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=3
Allerlei documenten vind je hier:
(Familiearchief -> Onderzoek stamboom -> Overzicht dossiers) :
http://www.ruitersporen.nl/archief/dossiers/dossier.php?dossier=Gelderse%20Ruters
Via dit RUITERTJE houd ik jullie op de hoogte van de voortgang en mogelijke
belangrijke vondsten!

Als afsluiting dit stukje tekst afkomstig van het internet over het Ruitershofje in
Zutphen, gesticht door de eerder genoemde Henrick:

Ruitershofje
In 1546 kocht de rijke bierbrouwer
Henrick Ruyter een stuk grond aan de
Nieuwstad om er armenhuisjes te
bouwen. Uiteindelijk werden er 19
woningen gerealiseerd. Het complex
kreeg de naam Ruitershofje.

Henrick Ruiter nam zelf het bestuur van
zijn levenswerk op zich. Lang echter
heeft hij dit niet kunnen uitvoeren.
Tijdens het Zutphens beleg in 1572, is
hij door de Spanjaarden beestachtig
vermoord..

Dit toepasselijke bronzen beeld staat in
het hofje.

