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Ik ben teruggekomen van mijn besluit om het RUITERTJE op een
andere manier vorm te geven. Het bleek meteen al dat de nieuwe opzet
met behulp van een apart emailprogramma ook zeer omslachtig was.
En dat was nou juist niet de bedoeling.
Dus gaan we terug naar het oude, vertrouwde RUITERTJE.
Qua layout misschien wel vertrouwd, maar het RUITERTJE zal in het
vervolg niet veel meer zijn dan een paar pagina’s met links naar de
website.
Jaap Ruiter, voorzitter

Reageren?
info@ruitersporen.nl
050-5423919

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze
familie(stamboom)?
Stuur hem of haar dit RUITERTJE!

Rechts op de homepage staat deze knop:

Als je hierop klikt zie je altijd het
laatste nieuws van onze stamboom en de website!

HISTORISCH KADASTER ZUTPHEN
In de afgelopen jaren heb ik zeer veel informatie verzameld over de Hanze Ruyters.
Zowel in Zutphen als in Lübeck is daar heel veel van te vinden. Op basis van een groot
aantal gegevens heb ik een stamboom gereconstrueerd, maar daarbij is lang niet alle
informatie gebruikt.
Dat is nu de volgende stap. Het betekent dat ik opnieuw alle informatie naloop en kijk of
dit werkelijk correspondeert met de opzet van de stamboom.
Als eerste stap heb ik (wat het Regionaal Archief Zutphen noemt) het Historisch
Kadaster wederom doorgespit. Alle vermeldingen van Ruter, Ruther, Rueter, Ruether,
Reuter, Reutter, Ruiter, Ruitter, Ruijter, Ruyter, en zelfs Roithar! loop ik na en kijk of de
vermelde gegevens in overeenstemming zijn met de stamboom. Immers - als voorbeeld
- iemand die in 1590 een huis koopt, kan onmogelijk rond 1580 zijn geboren, of in 1586
zijn overleden.
En, zoals ik al noemde, niet alle informatie is gebruikt. Niet alle Ruyters zijn terug te
vinden in de stamboom. Misschien dat juist daarin een connectie met onze famiie
verborgen is? We zullen zien.
Zelf kijken? Klik bij onderstaande link op de knop “Download”:
Historisch Kadaster Zutphen

HET ROODE HERT
In dit Historisch Kadaster kan je ook prachtig de
geschiedenis van een pand volgen. In 1473 kopen
Henrick die Ruyter en Alyt een pand aan de
Beukerstraat; vermoedelijk een woonhuis met
brouwerij. Dit vormt het begin van een interessante
geschiedenis:

Het Roode Hert

ZUTPHENSE RUTERS IN OMGEVING VAN BLOKZIJL
In de omgeving van Blokzijl - de bakermat van onze familie (De) Ruiter - komen we
diverse leden van de Zutphense Ruyterfamilie tegen. Voor de veronderstelde relatie
tussen deze twee families is dat hoopgevend, en het leek me daarom handig om hiervan
een overzicht te maken:
Zutphense Ruters in omgeving van Blokzijl
Dit overzicht hoop ik in de komende periode nog verder uit te kunnen breiden.

DE BROERS JOHAN EN HENRICK RUTER
In een akte uit 1601 staan de namen Johan en Henrick Ruter. Johan kennen we,
maar wie is Henrick?
De broers Johan en Henrick Ruter

