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Langzaam gaat de tijd weer richting herfst en bergen we de zonnebrand
en parasols weer op.
Jammer? Nee hoor, ik vind de overgangen van de seizoenen prachtig,
en ik zou niet graag altijd zomerweer willen hebben.
Maar daarin verschillen we misschien wel.
De komende periode zullen we in ieder geval meer tijd kunnen besteden
aan de genealogie, en misschien duidelijkheid krijgen over hoe het nou
zit met die Zutphense Ruyterfamilie.
Veel leesplezier!
Jaap Ruiter, voorzitter

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

IK BEN OOK EEN RUITER
Afgelopen week ontving ik een opvallende email met bovenstaande onderwerpregel:
Ik ben ook een Ruiter.
Natuurlijk was mijn belangstelling meteen gewekt.
De afzender bleek een mij onbekende Joke Ruiter, maar haar directe voorouders ken
ik heel goed. Het zit namelijk zo:
Mijn overgrootvader Jacob Ruiter had een broer – Wieger - die vijf jaren jonger
was (en overigens ook nog een 12 jaar jongere zuster, Trijntje).
Deze Wieger overleed al op jonge leeftijd (29 jaar); zijn vrouw Antje met drie hele
jonge kinderen, Hendrik, Pieter en Jacob achterlatend.
Hendrik overleed al spoedig daarna en Antje werd huishoudster in Wetering.
Daar groeiden de beide jongens op. Jacob werd later machinist op het gemaal in
Wetering en stierf kinderloos.
Pieter vertrok naar Den Helder en kreeg één zoon en drie dochters. Zoon Wieger
Roelof verongelukte op jonge leeftijd, zodat het geslacht Ruiter met de drie dochters
tot een einde kwam. Dacht ik. Nu blijkt tot mijn verrassing dat Hennie als
ongetrouwde moeder een dochtertje kreeg en daarmee de achternaam Ruiter nog
een generatie verder door laat lopen : Joke Ruiter.
Joke is dus inderdaad ook een Ruiter en ik heb haar dan ook meteen aan de
stamboom toegevoegd. Joke en ik zijn achter-achter-neef/nicht.
Ze wist me nog te vertellen dat haar grootvader Wieger aan een ziekte was
overleden. Maar hoe en wat precies? De personen die hier over hadden kunnen
vertellen, haar moeder en tantes, kan ze nu niets meer vragen.
Haar oom Wieger Roelof, wiens roepnaam overigens Roel was, is bij een ongeval
met een trekker op het land, verongelukt.
Joke stuurde me alvast een paar mooie foto’s, en gaat nog op zoek naar meer.
http://www.ruitersporen.nl/photos/albumviewer.php?page=-1

LAATSTE BOEK VERKOCHT
Aan dezelfde Joke Ruiter heb ik het laatste exemplaar
van het boek “De Ruijters van Muggenbeet” verkocht
(wees gerust Anne, jouw boek ligt hier nog op je te
wachten…).
Dit soort boeken zal ik in de toekomst vanwege de
nieuwe privacywet niet meer kunnen schrijven.
Maar er blijft nog genoeg de schrijven over. Misschien
heet het volgende boek wel “De Hanze Ruyters”?

OPROEP
Wij hebben als (De) Ruiterfamilie een fantastisch
familiewapen. In het verleden heb ik daarvan een vlag laten
maken, en ook is er een actie met muismatjes geweest.
Maar er zijn ook andere manieren om wat meer met ons
familiewapen te pronken door het (laten) bedrukken van
pennen, koffiemokken, stickers, briefpapier, enveloppen, tshirts etc. etc. Er is van alles mogelijk en misschien loop je
al heel lang met een bepaald idee rond.
Als stichting kunnen we door het bestellen van grotere aantallen vaak een
aanzienlijke prijsreductie bedingen.
Dus, zoek je een origineel cadeau voor familieleden, of heb je een idee om iets met
ons familiewapen te doen, meld je dan!
We kunnen dan kijken of er meer belangstelling voor bestaat!

SUVER NUVER
In het Fries zeggen we “suver nuver” als iets best vreemd is.
Voor de volgende toevalligheid geldt dat zeker.
Lees het nieuwsbericht : Suver Nuver

NOG EEN VIJFDE HUWELIJK VAN JOHAN RUYTER TOT VIERACKER
Van Johan Ruyter tot Vieracker waren vier huwelijken bekend. Maar het ziet er
naar uit dat er zelfs nog een vijfde huwelijk is geweest.
Bij het doorsnuffelen van mijn verzamelde gegevens kwam ik een huwelijk tegen,
wat ik nog niet in de stamboom had kunnen plaatsen. Het betreft het huwelijk
van Johan Ruyter Henricks met Geertruidt Marienborch in 1590.
Lees het nieuwsbericht : Nog een huwelijk van Johan Ruyter tot Vieracker

ZUTPHEN - BEUKERSTRAAT
Een aantal panden in het gebied
Beukerstraat / Korte Beukerstraat in
Zutphen was door de eeuwen heen in het
bezit van de familie Ruyter.
Opnieuw een speurtocht naar de
bouwgeschiedenis en wat er nu nog van te
zien is.
En opnieuw hangt alles van toevalligheden
(?) aan elkaar….
Lees het artikel : Zutphen - Beukerstraat

ZALTMARKT ZUTPHEN
In een eerder nieuwsbericht noemde ik Evert die Roede, geheten die Ruyther.
Toen ging het vooral over de naam, maar er is nog iets interessants in die tekst te
vinden:

1412 : Richter en schepenen van Zuitphen oorkonden, dat Evert die Roede,
geheten die Ruyther aan Anthonis Yseren zekere woning aan de Zaltmarkt….
De Zaltmarkt, ik had er helemaal overheen gelezen, maar is toch van belang.
Tegenwoordig heet het hier de Zaadmarkt, maar van oorsprong is het wel degelijk de
Zoutmarkt.
Aan het eind van deze markt vinden we de Saltpoort. Aan de andere kant van die poort
legden ooit de koggeschepen met zout aan. Zoals bekend speelde Lübeck in deze
zouthandel een vooraanstaande rol. Deze zouthaven kan nog altijd teruggevonden
worden in de Vispoortgracht, hoewel die tegenwoordig geen verbinding meer heeft met
de IJssel.
Aan de Saltmarkt stonden ooit (vanaf halverwege de 14e eeuw) de grote
koopmanshuizen waar van uit het zout op de markt werd verhandeld.
De Saltpoort staat er nog altijd, maar heet vanaf 1555 de Drogenapstoren, naar de
stadstrompetter Thonis Drogenap die daar woonde.
De bebouwing rond de Saltmarkt is na 1320 op gang gekomen toen dit gebied bij de
stad getrokken werd.

De historische eigendomsgegevens wijzen op aanzienlijke koopmansgeslachten die actief
waren in de handel (Hanze) en in het stadsbestuur. De markten werden het middelpunt
van handel en verkeer.
Als dus in 1412 het huis van Everts dochter en haar man wordt verkocht, kan dat bijna
niet anders zijn dan een koopmanshuis. Zo kunnen we reeds in 1412 de familie Ruyter in
verband brengen met de Hanze.

Deze foto maakte ik in
juni 2017. Ik was flink
onder de indruk van
Zutphen, maar vond dit
toch wel het mooiste
plekje. Op de
achtergrond prijkt de
Drogenapstoren. Nu
blijkt dit ook nog een
plek te zijn die nauw
verweven is met de
Zutphense
Ruyterfamilie!

VERBETERINGEN / AANVULLINGEN
Frank Peeters stuurde correcties, aanvullende gegevens en foto’s van de grafstenen van
zijn ooms en tantes van moeders kant: Geertje Ruiter uit Steenwijk. Altijd fijn om
verbeteringen en aanvullingen te ontvangen. Bedankt Frank!

