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Interieur Dom van Riga
Reageren?
info@ruitersporen.nl
050-5423919

In de afgelopen tijd heb ik veel nieuwe informatie over de Baltische
Von Reuterns boven water gekregen. Vandaar hierboven een foto
van de Dom van Riga: een prachtige middeleeuwse kerk, waarin
een aantal Von Reuterns is begraven.
In de komende tijd zal ik deze informatie in de vorm van nieuwsberichten en artikelen op de website zetten.
En natuurlijk wens ik al mijn lezers:

Jaap Ruiter, voorzitter

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

ZUTPHEN EN BLOKZIJL IN DE 80-JARIGE OORLOG
Er lag nog een tekst uit een vroegere editie van het RUITERTJE, die ik nu –
aangepast en uitgebreid – op de
website heb gezet.
Het beleg van Steenwijk speelt ook een
belangrijke rol in de geschiedenis van
Blokzijl

LEES HET ARTIKEL

REITERNA NAMS IN RIGA
Ook al in een eerder RUITERTJE genoemd: het Reiterna Nams - dat is Lets voor
Reutern Huis - in Riga. Het kapitale pand, behalve
woonhuis ook zeker bedoeld als pakhuis, werd
rond 1685 gebouwd voor Johann Daniel von
Reutern. Het mocht ook wel wat kosten, want
Johann was een van de rijkste kooplieden van
Riga.
LEES HET ARTIKEL

DE WATERNIMF VAN DE TRAVE
Het nieuwsbericht over de sage van de waternimf van de Trave was nog nét
meegenomen in het vorige RUITERTJE. In de dagen daarna heb ik geluidsopname

vertaald en uitgeschreven en ook op de website gezet. Een hele klus, maar ik heb
mijn Duitse woordenschat weer wat kunnen uitbreiden, én een mooi verhaal kunnen
toevoegen!
LEES HET VERHAAL
Bij het zoeken naar een afbeelding om het verhaal te illustreren kwam ik een wel
heel vreemd bericht tegen, wat voor een kippenvel-moment zorgde!
LEES HET NIEUWSBERICHT

DOCKMANN
Johann Daniel von Reutern, die in het jaar 1635 in Lubeck was geboren, verkaste
op jonge leeftijd naar Riga en werd daar in 1678 "dockmann".
Dat klinkt naar iets in de haven maar een korte zoektocht op internet levert een
andere - en veel interessantere - verklaring.
LEES HET NIEUWSBERICHT

HET GROTE GILDE IN RIGA
We denken bij een gilde meestal in de eerste plaats aan een
genootschap van handwerklieden: meubelmakers,
timmerlieden, metselaars, etc. Elke beroepsgroep had zijn
eigen gilde, waar je je als handwerker verplicht bij
moest aansluiten. Dat kreeg pas zijn beslag nadat je een
soort toegangsexamen had afgelegd: de meesterproef.
Maar in de middeleeuwen was een gilde in de eerste plaats
een verbond van kooplieden van een stad of een groep van
varende handelaren voor gezamenlijke bescherming en
bevordering van gemeenschappelijke belangen.
LEES HET NIEUWSBERICHT

DONATIE
De Stichting Ruitersporen heeft geen donateurs meer, maar alleen nog leden. |
De inkomsten van donateurs zijn daarmee ook weggevallen, maar de Stichting heeft
wel haar vaste uitgaven gehouden, zoals de kosten voor de website en een aantal
abonnementen (Centraal Bureau voor Genealogie, Historische Vereniging IJsselham,
etc).
Daarom vraag ik je of je een vrijblijvende donatie aan de Stichting wilt doen. Je
steunt met jouw donatie het werk van de Stichting en helpt zo mee om het familieerfgoed van de familie (De) Ruiter te behouden voor het nageslacht.
Hartelijk dank aan diegenen die in de loop van dit jaar al een donatie
hebben gedaan!
Voor hen is deze oproep dan ook zeker niet bedoeld.

Een donatie is welkom op:
NL23 INGB 0670 5369 38
Ten name van J A Ruiter en/of D L Walraven
Vermeld a.u.b. “Donatie Ruitersporen”

