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Deze boom staat voor het oude huis van mijn moeder. Elk jaar op mijn
zusters verjaardag was het traditie om te tellen hoeveel blaadjes er nog
aan de linde zaten. Dit jaar kwam ik tot een stuk of zes…
Het voorlaatste RUITERTJE van dit jaar alweer…
Volgend jaar gaan we alweer de 10e jaargang in van deze publicatie.
2020 wordt sowieso een memorabel jaar in vele opzichten.
Belangrijk is vooral het feit dat ik in juli met pensioen ga. Ik hoop
daarna structureel wat meer tijd aan de stamboom en het onderzoek te
kunnen besteden.
In september organiseer ik dan een Ruiterdag in Zutphen. Daar heb ik
erg veel zin in. Wat zou het mooi zijn als we tegen die tijd aangetoond
hebben dat onze familie en de Zutphense Ruyters werkelijk verwant
zijn!
Jaap Ruiter, voorzitter

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

RUITERPARADE
Sinds enige jaren heb ik op de Ruitersporenwebsite een plaats ingericht waar (De)
Ruiters iets van zichzelf kunnen laten zien: de RUITERPARADE.
Tot nog toe is de parade beperkt gebleven tot mijn zuster en ikzelf. Dat kan toch
beter?
Aan deze parade kan elke (De) Ruiter meedoen!
Heb je een leuke hobby, een mooie verzameling of misschien een andere interesse
die je wilt laten zien aan de overige Ruiters?
Schrijf me een email en ik vertel je hoe je meedoet in de parade!

EEN UPDATE MET GEVOLGEN…
Vorig jaar heeft er een update plaatsgevonden bij mijn internet provider, die –naar
nu blijkt – een paar zaken in de war geschopt heeft.
Personen die op de website een AVG-formulier hadden ingevuld, kregen daarvan
keurig bericht, maar ikzelf kreeg daar geen melding van. Dat is dus al die tijd blijven
liggen… Gelukkig waren de formulieren wel keurig bewaard gebleven, zodat ik in de
afgelopen weken alles alsnog in orde kon maken. Intussen heb ik ook het probleem
in mijn programmatuur opgelost.
Nog maar eens: als je jezelf in de stamboom op de website wilt ‘zien’, moet je
daarvoor expliciet toestemming geven.
Dat doe je met het AVG-formulier, dat vind je hier.

BOEK HANZE RUYTERS
Zo langzamerhand wordt mijn idee om een boek te schrijven over de Hanze Ruyters
steeds concreter. Vooral nu steeds waarschijnlijker wordt, dat onze familie daar deel
van uitmaakt. Dit wordt wel een meerjarenproject; er valt heel veel te vertellen!

In de afgelopen periode heb ik veel informatie verzameld, en dat heeft tot de
volgende nieuwsberichten/artikelen geleid.

VERSTANDSHUWELIJKEN
Binnen 'voorname' families waren verstandshuwelijken bijna vanzelfsprekend. Het
ging bij zo'n huwelijk in de eerste plaats om het uitbreiden of behouden van het
familiebezit. Amoreuze gevoelens speelden bij het aangaan van zo'n huwelijk geen
rol. Een wel heel bijzonder huwelijk kwam ik tegen bij Gerhard Casijn van der Hell.
Lees het nieuwsbericht

ZUTPHEN – LUBECK – OSNABRUCK – RIGA!
In een overzicht van raadsheren van de stad Riga, zoals dat in het boek "Der
Liefländischen Chronik Ander Theil ..." uit 1753 genoteerd komen we de naam tegen
van Johan Reuter – uit 1497!
Lees het nieuwsbericht

HERMANN & JOHANN VON REUTERN IN … AMSTERDAM!
Totaal onverwacht kwam ik al zoekend op internet in het digitale archief van de
Amsterdamse notaris Mr. Mathijs Malen de Jonge terecht en vond daar een
testament van de broers Hermann en Johann von Reutern uit Riga! De akte is
opgemaakt op 18 januari 1738.
Lees het artikel

DE WATERNIMF VAN DE TRAVE
Petra Hacker uit Lübeck stuurde me een fantastische vondst: het in 1852
verschenen boek "Lübische Geschichten und Sagen" bevat een bijzonder
volksverhaal rond de figuur Geert Reuter in Lübeck.
Lees het nieuwsbericht

RUITERDAG ZUTPEN
Geen nieuws nog, maar iedereen die het leuk lijkt om te komen, wil ik vragen om
zich te melden. Als je ideeën hebt voor de invulling van die dag, hoor ik ze graag!
Meld je aan voor de Ruiterdag!

