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De zomer van 2020 zal ons nog lang heugen; niet alleen omdat het 
zo droog en heet was (daarvoor hebben we 2019 al), maar omdat 
nog altijd heel veel in het teken staat van de coronacrisis. Intussen 
ben ik met pensioen gegaan en probeer ik te wennen aan de nieuwe 
situatie.  
Dit RUITERTJE heeft enige tijd op zich laten wachten. Een paar 
redenen heb ik hierboven al genoemd; daarbij kreeg ik ook nog eens 
flink last van mijn rug en ischias. 
Ook heb ik relatief veel vrije tijd besteed aan het bekijken van al die 
duizenden scans in het Rechterlijk Archief van Blokzijl, Steenwijker-
wold en Giethoorn. Daarmee heb ik nog maar een klein beginnetje 
gemaakt, want dit is wel heel veel werk. Maar het levert wel van 
alles op. Dat zorgt ervoor dat het in vergelijking met voorgaande 
RUITERTJEs weer meer over onze „eigen‟ Ruijters in Blokzijl en 
Muggenbeet gaat: veel leesplezier! 

 

 

Jaap Ruiter, voorzitter 

 

 

 

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 
familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  

 

20 SEPTEMBER 2020 
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NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN  

STICHTING   RUITERSPOREN 
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STICHING RUITERSPOREN 

 

INHOUD SAMENGESTELD DOOR 

JAAP RUITER 

 

 

 

REAGEREN? 

INFO@RUITERSPOREN.NL 

 

 
 

Dit is een “handtekening” zoals een ver familielid van ons die in 1688 

neerschreef. Jacob Martens was de neef van onze stamvader Wijcher Jans 

Ruijter en gebruikte onze achternaam blijkbaar niet. Dat hij zijn naam zó kon 
schrijven is uitzonderlijk, maar omdat zijn vader schoolmeester was in 

Muggenbeet misschien ook niet zo opvallend. 



 

                                                                                                                        
 

 

 GROENMARKT 13 

Van dit pand vinden we in het Historisch Kadaster van Zutphen slechts twee 

vermeldingen. In 1451 verkoopt Lamme Exsen het huis voor een kwart aan haar 

dochter Gertruut die zij bij wijlen Johan Exsen had. 

En in 1510 wordt het huis verkocht, “dat aan Gerrit .... [onleesbaar] toebehoorde”. 

 

Maar gelukkig vinden we van de beide huizen aan weerskanten een paar 

veelzeggende vermeldingen. 

 

In de jaren 1460, 1467, 1469 en 1482 wordt het huis aan de linkerkant (813) 

verkocht, en daarbij wordt telkens Gerrit Ruyters als buur genoemd. 

 

Het huis aan de rechterkant (815) wordt in dezelfde periode ook een aantal malen 

verkocht, waarbij in 1455 en 1483 als buur Gerrit Rueter genoemd wordt. In 1498 is 

het wijlen Gerrit Rueter. Maar nog interessanter is het jaar 1448; dan wordt als buur 

Lamme Exsen genoemd. 

Daarmee kunnen we Gerrit precies identificeren met Gerrit Gerrits Ruyter (zie 

stamboom), die immers in 1451 met dezelfde Lamme Exsen trouwde! We weten 

dat hij na 1492 is overleden; dat kunnen we nu nader preciseren als tussen 1492 en 

1498! 

Het huis komt oorspronkelijk dus uit Lamme's bezit, en het is van 1451 tot 1510 in 

het bezit van Gerrit Ruyter en Lamme Exsen geweest. 

Waar stond het huis precies? 

 

In 1832 zag dit deel van Zutphen er zó uit: 

 
 

 

http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM13352
http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM13352


 

                                                                                                                        
 

 

En in 2020 aldus: 

 
Dit is de Groenmarkt, vroeger Koernmerckt geheten. Het is een oud stukje stad, met 

rechts de Wijnhuistoren. 

 

Omdat de bebouwing hier en daar wat gewijzigd 

is, laat het pand onder kadastraal nummer 

812/814 zich wat lastig terugvinden, maar ik 

kom uit op Groenmarkt 13; het laatste huis voor 

een aantal grotere panden, die overduidelijk 

meerdere kadastrale nummers omvatten. 

 

Groenmarkt 13 is een mooi oud pand en de 

eerste (laatste) van een fraai rijtje panden aan 

het eind van de Groenmarkt (op de foto naar 

links). 

 



 

                                                                                                                        
 

 

Overigens is dit kadastraal nummer 814. Het pand onder nummer 812 ligt aan de 

achterkant en grenst aan de toenmalige Haedekinckstraete, de tegenwoordige 

Heukestraat. Eenzelfde zoektocht in die straat levert Heukestraat 49 op: 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        
 

 

Dan is dit de situatie van iets dichterbij. 

Bovenaan nummer 812, onderaan 814.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pand is op de kaart van Zutphen uit 

1649 niet gemakkelijk terug te vinden. 

Maar op deze kaart zien we wel iets anders 

dat van belang is: de Groenmarkt loopt tot 

aan de stadsmuur, waarin de (binnenste) 

Marschpoort te zien is. Buiten die poort 

vinden we langs de IJssel een haven. Met 

andere woorden: het huis aan de 

Groenmarkt met waarschijnlijk een 

pakhuis/opslag in de Heukestraat is een 

ideale plek voor een koopman/handelaar. 

We weten dat Gerrit bierbrouwer was, en 

we kunnen ons voorstellen dat hij met deze 

plek op de eerste rang zat! 

 

Zelf kijken met Google 

StreetView: Groenmarkt 13, Zutphen 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@52.1414566,6.1936416,3a,75y,354.55h,100.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sriI-G9dxXMS02_4JV3LE3A!2e0!7i13312!8i6656


 

                                                                                                                        
 

 

 RAADHUISSTEEG 6 

 

De Raadhuissteeg (destijds de 
Vleeshouwerstraat geheten) 
vormt met de Rodetorenstraat 
en het Kerksteegje een kleine 
driehoekige ruimte, waarin 
plaats is voor hooguit een tiental 
panden. 
Onder verpondingsnummer 934 
vinden we in dit gebiedje een 
flink groot huis (2574) en een 
hof (2573) met daarop nog 
bouwrestanten. Op het kaartje is 
het huis 2574 aangegeven, de 
hof ligt links daarvan; de 
Raadhuissteeg boven, 
Rodetorenstraat rechts, 
Kerksteegje links. 
 
Linksonder nog net een stuk 
Walburgiskerk met omliggend 
terrein te zien. 
 
 
 

 
 
In de huidige situatie is dit pand 
gemakkelijk terug te vinden, het 
is Raadhuissteeg 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        
 

 
Als we proberen dit huis terug te vinden 
op de kaart uit 1649 (let op, daarop is het 
noorden links), komen we uit bij de rode 
pijl. Inderdaad is een gebied naast dit huis 
nog als tuin (hof) ingericht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raadhuissteeg is erg smal en het is moeilijk om met behulp van Google 
StreetView een beeld van de voorgevel te krijgen. Het is 
het witte huis links. 
Het tuingedeelte met bouwresten (2573) is al lang 
geleden verdwenen. Tegenwoordig siert een fraai pand 
de hoek van de Raadhuissteeg en het Kerksteegje. Het 
huis is nog net links in de steeg zichtbaar: 

 
 
 
In 1610 koopt Henrick Ruter, licentiaat, dit grote huis met omvangrijke tuin. Een 
licentiaat was iemand die afgestudeerd was aan de universiteit. In 1627 is Henrick 
blijkbaar overleden en wordt zijn huis verkocht door de executeurs. Daaruit blijkt 
dat Henrick ongetrouwd was. Zijn zuster Wilhelma, inmiddels al weduwe van 
Osewolt van Keppel in de Voorst,  koopt het huis, maar als zij zes jaren later 
overlijdt komt het pand in handen van Jacob van Winshem. Dit moet de zoon zijn  

 

http://www.ruitersporen.nl/archief/artikelen/images/raadhuissteeg6_5.jpg
http://www.ruitersporen.nl/archief/artikelen/images/raadhuissteeg6_4.jpg
http://www.ruitersporen.nl/archief/artikelen/images/raadhuissteeg6_5.jpg
http://www.ruitersporen.nl/archief/artikelen/images/raadhuissteeg6_4.jpg
http://www.ruitersporen.nl/archief/artikelen/images/raadhuissteeg6_5.jpg
http://www.ruitersporen.nl/archief/artikelen/images/raadhuissteeg6_4.jpg


 

                                                                                                                        
 

 

van haar halfzuster Lutgert Ruyter die met Jacob van Winshem was getrouwd, maar 
beide zijn dan al meer dan 25 jaar overleden. Met het noemen van de zusters van 
Henrick is identificatie niet moeilijk. Henrick is de zoon van Henrick Gerrits Ruyter en 
Geertruit van de Hell (zie stamboom). 
 
Al met al is dit huis dus maar kort in het bezit van de familie Ruyter geweest, maar 
mag gezien de omvang en statuur zeker niet ontbreken in het overzicht. 

 

 HULDER HENRICK HENRICKS RUIJTER 

In het Zutphen van rond 1575 liepen diverse Ruyters rond waarvan de meeste 
mannelijke leden Henrick of Johan heetten. Deze Ruyters waren bovendien óf 
bierbrouwer, óf vervulden een bestuurlijke functie, of allebei. In de diverse 
archiefbronnen uit deze tijd komen we deze Ruyters veelvuldig tegen, maar het 
probleem is: wie wordt er bedoeld als er alleen Henrick Ruyter staat? Identificatie 
van deze personen is een enorme puzzel, waarin ik vanavond een belangrijke 
doorbraak heb bereikt. 
 
In de Regesten Oude- en Nieuwe Gasthuis 1380-1841 vinden we: 

 
1580 november 15. 
Philips, koning van Castilien enz., oorkondt, dat, na dode van de hulder 
Jasper Kloeck, Henrick Ruiter Henricksen ten behoeve van het Nieuwe 
Gasthuis beleend is met het goed Lentinck, gelegen in het kerspel Almen. 

 
Met Philips, koning van Castilien wordt natuurlijk Philips II, de koning van Spanje 
bedoeld, die hier als leenheer wordt opgevoerd. Het Nieuwe Gasthuis wordt beleend 
met het goed Lentinck, maar kan als religieuze instelling natuurlijk niet voldoen aan 
een belangrijk taak van een leenman: in geval van oorlog ten strijde trekken in het 
leger van de leenheer! 
In zo‟n geval werd een 'hulder' aangewezen, een plaatsvervanger, die wel aan deze 
plicht kon voldoen. 
 
Henrick Henricks Ruyter werd dus in 1580 aangesteld aan 'hulder', maar lang was 
dat niet. 
Een paar regels verder lezen we immers: 

 
1583 april 19. 
Elbertus Leoninus, doctor, kanselier en stadhouder van de lenen van Gelre en 
Zutphen, oorkondt, dat, na dode van de hulder Henrick Ruyter, Johan Goldstein 
Willems ten behoeve van het Nieuwe Gasthuis is beleend met het goed Lentinck 
in het kerspel Almen. 

 
Ik heb deze Henrick Henricks Ruyter altijd geïdentificeerd met R19. die getrouwd 
was met Fenne Vaetebender. Hij was bekend als kerkmeester van de 
St.Walburgiskerk, opziener van het St.Elisabethsgasthuis en raadslid in Zutphen. 
Van deze Henrick was een tweede huwelijk bekend, met Jenneken Sickinck, die 
inderdaad in 1583 genoemd wordt als weduwe van Henrick. 

http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM13368


 

                                                                                                                        
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ik ontdekte dat in de Kerkmeestersrekeningen 1570-1586 (van de 
Walburgiskerk) de gebeurtenis uit 1583 ook vermeld is, echter daar staat: 
 

“allsse ein hullder den jongen Henrick Ruutter, min maisscop Ruutterss soin, der 
Heer wyll em sparen ther salicheyt”. 

 

Een 'maisscop' is een helper, een hulp, waarvan ik weet dat dat in 1580 

bovengenoemde Henrick Henricks Ruyter was. Maar die had blijkbaar een zoon, ook 

weer Henrick geheten, die als hulder werd aangesteld. 

En dan was het deze zoon die in 1581 met Jenneken Sickinck trouwde, en - al vroeg 

- in 1583 stierf! 

Dat we hem niet eerder zijn tegengekomen is misschien niet heel vreemd. Zijn zes 

zussen kennen we wel, maar dan voornamelijk uit latere akten. 

Deze Henrick stierf jong, en het zou kunnen zijn dat hij door Philips II werd 

opgeroepen om strijd te leveren tegen de Hollandse opstand!  Evenzeer is het 

mogelijk dat Henrick en Jenneken nog een kind hebben gehad in de twee jaren dat 

ze getrouwd waren. Zoals altijd: meer onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 

 

De stamboom heb ik op dit punt nu aangepast: 

 

 

 

 

 

 

  

Voor alle duidelijkheid: van de zeven kinderen ken ik de geboortevolgorde niet. Ze 

staan hier alfabetisch gerangschikt. 

 

 



 

                                                                                                                        
 

 

 NÓG EEN GERRIT RUYTER ERBIJ… 

Deze vermelding komt uit de Rekening van het Nieuwe Gasthuis [36]: 

 
1582: Item up dach Marien Hemmelfaert betalt Gerryt dess brouversz 
bruer 3 ½ stuiver Brabans van eyn dach meyensz up den kampt vor die 
Laerporte 

 
Als losstaand gegeven kunnen we hier niets mee aanvangen, maar als we weten dat 
met de brouwer, steevast Henrick Henricks Ruyter wordt bedoeld (zie 
artikel "Henrick Ruyter brouwer"), wordt het duidelijk. Gerrit is een broer van 
Henrick Henricks Ruyter (die met Fenne was getrouwd), en een zoon van Henrick 
Gerrits Ruyter en Griete. Hij moet rond 1525 zijn geboren. 
 
Nu we deze persoon hebben geïdentificeerd kunnen we ook de volgende informatie 
plaatsen: 

 

 In de Stadsrekeningen van 1570 tot 1581 staat de naam van Gerrit 
Henricks Ruyter als ontvanger van (een soort lijf)rente. 
 

 
 Een moeilijker geval is deze vermelding in het Historisch Kadaster Zutphen, 

verpondingsnummers 801-1100 [46]: 
 Verpondingsnummer 1069 

Verpondingsnummer* 1069 
Kadastraal nummer 1882 
Straatnaam Laarpoort (Laarstraat) 
Datering akte 22-10-1632 
Object 1/2 ouderlijk huis en hof 
Verkoper Aeltgen Wolters, weduwe Gerrit Ruter en haar zoon 
Herman Tonnissen [van Bronckhorst] 

 

In 1632 is Gerrit natuurlijk al lang overleden, maar het kan zijn dat hij op oudere 

leeftijd nog met Aeltgen getrouwd is geweest (want zij is zeker 25 jaar jonger). Haar 

zoon is blijkbaar uit een ander huwelijk. 

Mocht Gerrit (eventueel in een eerder huwelijk) zelf kinderen hebben gehad, dan 

weten we daar niets van. 

Zonder veel 

voorbehoud heb 

ik Gerrit Henricks 

Ruyter vanavond 

aan de stamboom 

toegevoegd. 

 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=93


 

                                                                                                                        
 

 

 EN NÓG EEN JOHAN RUYTER ERBIJ… 

Met de identificatie van Henrick Ruyter brouwer is veel duidelijk geworden. We zijn 
een broer Gerrit en een zoon Henrick op het spoor gekomen, maar er zit nóg meer 
in het vat... 
Ik heb lang gedacht dat Johan Ruyter die in Stadsrekeningen als brouwer, 
rentmeester en schepen van Zutphen wordt genoemd de zoon was van Henrick 
Gerrits Ruyter. We kennen deze Johan beter als Johan Ruyter tot Vieracker en diens 
zoon - met dezelfde naam - schopt het later tot burgemeester van Zutphen. 
Maar in het Historisch Kadaster van Zutphen vinden we o.a. deze vermelding van 
een hof in de Duistere Steeg: 

 
Datering akte 07-07-1612 
Belending 1 wijlen Johan Ruter, raadsvriend 
 

Daarmee vervalt deze mogelijkheid, want we weten dat de beoogde Johan in mei 
1640 is overleden. Een andere mogelijkheid dient zich aan als we eventjes verder 
kijken, en van dezelfde hof aan de Duistere Steeg lezen: 

 
Datering akte 05-03-1561 
Belending 1 Henrick Ruther brouwers hof 

 
Op dezelfde plek was vijftig jaar eerder dus de buurman Henrick Ruyter brouwer, die 
we inmiddels kennen als Henrick Henricks Ruyter. Dan lijkt het er sterk op dat Johan 
een zoon is van deze Henrick en het pand naast de hof in de Duistere Steeg van zijn 
vader na diens dood heeft geërfd. 
 
Maar er is nóg een link met Henrick Ruyter brouwer. 
Stadsrekening 1587: 

 
Noch denmayll verkoifft Jan then Beem und Jan Ruutter fijff mollder garsten, dat 
scheppell 33 stuiver, valeth 22 daler ad 30 stuiver, mij betallt 23 gulden 16 
stuiver 

 

Zo is er nog een aantal vermeldingen in verschillende Stadsrekeningen waarin Johan 

ten Bem en Johan Ruyter samen genoemd worden; soms als brouwers, soms als 

geldschieters. Het blijkt dat het zwagers waren, want Johan ten Bem was de 

echtgenoot van Belitjen Henricks Ruyter, een dochter van Henrick Henricks Ruyter. 

 

Deze Johan Ruyter wordt vanaf 1591 als brouwer genoemd, dat is het jaar dat zijn 

vader overleed. In 1597 wordt hij rentmeester van de stad voor een paar jaren. Hij 

wordt in de Stadsrekeningen zowel als brouwer “Johan Ruiter tott die voorsschreven 

maltijtt gelevert eene tonne offte vadt dicke biers, warvoer hij ontfangen 5 gulden 

20 stuiver” en als  raadsvriend genoemd. 

 

Daarmee staat wel vast dat Johan Ruyter een zoon is van Henrick Henricks Ruyter  

 

 



 

                                                                                                                        
 

 

en ik heb hem aldus aan de stamboom toegevoegd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan is met zijn 60 jaren niet oud geworden, en dat is ook de reden dat we hem 

verder niet tegen zijn gekomen (al ga ik natuurlijk alles nog eens nalopen). 

Het lijkt er niet op dat hij getrouwd is geweest, en kinderen heeft gehad, maar dat 

moet verder onderzoek uitwijzen. 

 

 DE HANZELIJN 

In het laatste Ruitertje had ik al aangekondigd dat met het beschikbaar komen van 
scans van documenten uit het Rechterlijk archief van de schoutambten Steenwijk, 
Vollenhove en Giethoorn er nu eindelijk - vanuit 'onze' kant - gericht gezocht kan 
worden naar connecties tussen onze familie en de Zutphense Ruyterfamilie: ik noem 
het de Hanzelijn, als verbinding tussen ons en de Hanze Ruyters. 
Daarmee beëindig ik op dit moment het onderzoek naar die Hanze Ruyters; de 
familie is goed in beeld gebracht en in het nog onverwerkte materiaal heb ik nog 
niets gezien dat wijst op het bestaan van de Hanzelijn. 

 

 

De genoemde scans zijn gebaseerd op de foto's die in de 

tachtiger jaren door de Mormonen zijn gemaakt, en 

destijds als kleinbeeld diapositieven op zgn. fiches zijn 

gezet: een vel filmmateriaal met honderden foto's per 

vel. 

Het bekijken van dergelijke fiches gebeurde met een 

soort projectieapparaat (zie hiernaast); het leverde een 

slecht beeld en het afzoeken van zo'n fiche ging zeer 

moeizaam (en leverde mij steevast flinke hoofdpijn 

op...). Nu deze foto's als scan op internet beschikbaar 

zijn gekomen is het nazoeken ervan een stuk prettiger en eenvoudiger geworden, 

maar het is jammer dat er geen nieuwe foto's zijn gemaakt van het materiaal. Maar 

je mag – zelfs als Ruiter - een gegeven paard niet in de bek kijken... 

http://www.ruitersporen.nl/nieuws/images/2020-05-20_1.jpg
http://www.ruitersporen.nl/nieuws/images/2020-05-20_1.jpg


 

                                                                                                                        
 

 

 WONDERLIJK… 

Het is soms wonderlijk hoe dingen lopen. Nét een stukje over de Hanzelijn 

geschreven - in dit verband de connectie tussen onze familie en de Hanze Ruyters - 

en gisteravond zag ik deze naam bovenaan een akte staan: 

 

 

Inderdaad, bij de Coirn. (=keurnoten, dat zijn bijzitters van de landrechter, als 

vertegenwoordigers van de bevolking van een rechtskring, gewoonlijk twee in getal) 

staat de naam Jan van Lübeck. 

Het zal gewoon toeval zijn, maar het is toch wel apart. Het sterkt mij in elk geval in 

mijn zoektocht naar het bestaan van de Hanzelijn! 

 

 HENRICK RUIJTERS HUIS IN BLOKZIJL 

Een akte uit 1649 gaat over de verkoop van het voorhuis van Henrick Ruijter 

buiten de Noorderpoort in Blokzijl. Noordelijk van dit huis staat het huis van Jan 

Henrickx Ruijter. 

 

Het wonderlijke is dat de 

beroemde kaartenmaker Joan 

Blaeu in datzelfde jaar 1649 

deze kaart van Blokzijl tekende. 

 

 

 

 

Let op: het noorden is op de 

kaart links.  

 

http://ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=4&item=26


 

                                                                                                                        
 

 

Vergroten we het kaartbeeld buiten de Noorderpoort, en 

draaien we de kaart zodat het noorden boven is, dan zien we 

deze huisjes:  

De 'olifantenslurf' aan de bovenkant is de toevoer naar de 

Giethoornse Zijl; niet veel meer dan een beweegbare klep in 

de zeedijk voor afvoer van het water uit het Noorderdiep. 

De huisjes zijn dermate gelijkvormig weergegeven dat ik 

betwijfel of dit naar werkelijkheid getekend is. Zeker hebben 

er huisjes buiten de Noorderpoort gestaan, maar hóe 

precies? Het aantal klopt misschien wel. 

 

 

 

 

De tegenwoordige situatie laat zien 

dat het huis ergens tussen de 

rotonde en de Lage Wal gelegen 

moet hebben; verder preciseren is 

niet mogelijk. 

 

 

 

Maar belangrijker dan de precieze ligging van het huis zijn de genoemde personen. 

Het voorhuis is van Henrick Ruijter. In de stamboom is er eigenlijk maar een 

gegadigde: Henrick geboren circa 1600. 

 

Deze Henrick Henrickx Ruijter komen we eerder in 1644 tegen als hij met zo'n 20 

andere boze turfschippers een tolbrug vernielt. Zie het artikel: Henrick Henrickx 

Ruijter. 

We kennen ook de namen van zijn kinderen - Nijsje, Volken en Henrick - zodat de 

genoemde Jan Henricks Ruijter geen zoon kan zijn. De grootvader heet  

http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=66
http://www.ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=66


 

                                                                                                                        
 

 

klaarblijkelijk Henrick, dus die valt ook af. Dan moet Jan Henricks Ruijter een tot 

nog toe onbekende broer zijn. Opvallend is dat de laatste zoon van Henrick zich 

Henrick Jans Ruijter noemt. Dit moet overduidelijk verder onderzocht worden. 

 

De verkopers zijn Cleijs Jannes en Joan Sijmons. In onze stamboom kennen we 

Claes Jans en zijn vader Jan Sijmons, waarbij de laatste de achterneef is van 

genoemde Henrick. Deze Jan Sijmons kennen we zelfs als onze stamvader. Maar er 

is een probleem. Als Sijmon Jansen, een andere zoon van deze Jan Sijmons in 1645 

trouwt is zijn vader al overleden. Ook hier dus geen eenduidige verklaring. Ik wil 

nog wel opmerken dat de naam Sijmon niet echt gangbaar is, en dit alles is in op 

zijn minst een opmerkelijk toeval. 

 

Ook blijft onduidelijk waarom Claes Jans en Jan Sijmons het voorhuis van Henrick 

verkopen. Het lijkt erop dat ze dit geërfd hebben? Is Henrick Ruijter dan dus 

overleden? 

 

En daarmee is deze akte een mooi voorbeeld van nieuwe informatie, die meer 

vragen oproept dan ze beantwoordt... 

 

 JAN JANS RUIJTER 

Met zo'n titel zou ik een artikel kunnen schrijven over tenminste 6 leden van onze 
verre voorouders: 

 
 Onze stamvader Jan Jans Ruijter, getrouwd met Trijntje Harms, Geesjen 

Wijchers en Hilligje Bartels. Geboren ca. 1625 
 Zijn eerstgeboren zoon Jan Jans Ruijter, geboren 1649, in ieder geval reeds voor 

1671 overleden. 
 Jan Jans Ruijter x Ave Jans, geboren ca. 1540 
 Jan Jans Ruijter getrouwd met Aukje Peters, geboren ca. 1620 
 Diens vader die we alleen als Jan Jans kennen en getrouwd was met Anna, 

geboren ca 1595 
 Diens zoon Jan Jans Ruijter, getrouwd met Hendrickjen Dirkcs en Cornelisje 

Cornelis, geboren ca. 1645 
 

 En niet te vergeten onze hoogstwaarschijnlijke verre achterneef Johan Ruyter tot 
Vieracker, geboren 1631, die we overigens niet met zijn patroniem zijn 
tegengekomen. 
 

Het patroniem "Jans" duidt erop dat de vader Jan heette. De naam Jan is altijd 
bijzonder populair geweest, en de combinatie Jan Jans kwam dan ook veel voor, 
zelfs in de betrekkelijk kleine woongemeenschappen in Blokzijl en Muggenbeet. 
Mogelijk is dit zelfs de redding geweest van onze achternaam. Het gebruik van 
achternamen was in de Kop van Overijssel ongewoon, maar als er onduidelijkheid 
was - welke Jan Jans? - kwam die toch wel van pas. Zo bleef de familienaam Ruijter 
sluimerend aanwezig en duikt dan bij gelegenheid plotseling weer op, zoals bij onze 
stamvader Jan Jans Ruijter, wiens vader we uitsluitend kennen als Jan Sijmons. 
 
 



 

                                                                                                                        
 

 
 
Dit alles als introductie van het echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen. Jan  
wordt vanaf ca. 1620 met grote regelmaat genoemd als vertegenwoordiger van het 
Schippersgilde uit Blokzijl. In 1637 wordt Bartien als weduwe genoemd van Jan, tot 
in 1656. (De betreffende aktes zijn allen opgespoord door de in eerdere 
nieuwsberichten genoemde Marjon en we zijn haar dan ook erg dankbaar.) 
Dit echtpaar zoeken we vergeefs in eerstgenoemd lijstje maar zonder twijfel moet 
deze Jan toch opgevat worden als een tot dusver onbekend lid van onze familie. Ik 
vermoed een directe relatie met de drie laatste personen uit het bovenstaande lijstje 
maar hoe het precies zit moet ik de komende tijd uitzoeken... 
 
 

 .. MIJN HANT, JACOP MARTENS .. 

De komende tijd (jaren?) zal ik druk bezig zijn met het doorsnuffelen van het 

Rechterlijk Archief van de schoutambten Steenwijk/Steenwijkerwold, 

Blokzijl/Vollenhove en Giethoorn. Vele duizenden pagina's, die alle nagezocht 

worden op bekende namen; een enorme klus. De al eerder genoemde Marjon is 

bezig met het archief van Blokzijl/Vollenhove, maar zij meldt alleen de aktes met 

Ruijters, en niet die, waarin geen achternamen genoemd staan, bv. zoals bij 

onderstaande Jacob Martens. 

 

Deze zelfgeschreven verklaring vond ik achterin inventarisnummer 18 van 

Steenwijk: 

Anno 1688 den 16 Septemb 

 

Ick ondergeschreven 

bekenne van deese 

Ackte van Toomes Egbers 

voldaen en 

betaelt te weesen oorkonde 

mijn hant 

Jacop Martens 

 

Het betreft de terugbetaling van een lening, maar het interessante eraan is 

natuurlijk het feit dat dit werkelijk het handschrift is van Jacob Martens. 

Wie Jacob Martens is? Jacob is de neef van onze stamvader Wijcher Jans Ruijter; 

zijn vader Marten Jans was schoolmeester in Muggenbeet (hier in de 

stamboom).  Opvallend is het ontbreken van de familienaam Ruijter in deze tak. 

http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM12020
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