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Bovenstaand tafereel heb ik in 2009 gefotografeerd in de omgeving van 

Muggenbeet, toen ik daar een schaatstocht door de Weerribben maakte. 

Slecht ijs, maar ik denk er nog altijd met veel plezier aan terug. 

 

Het afgelopen jaar heeft veel opgeleverd aan nieuwe inzichten rond 

onze stamboom. Ik ga me nu toeleggen op het uiteindelijke ‘bewijs’ dat 

de familie Ruyter/Reuter en onze familie werkelijk tot dezelfde stam 

behoren. Wat dat betreft zal 2018 hopelijk uitsluitsel geven! 

 

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een goed en gezond nieuw 

jaar! 

 

Veel leesplezier! 

Jaap Ruiter, voorzitter 

 

  

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 

familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  
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STICHTING RUITERSPOREN 

DORPSWEG 53  

9798 PD GARMERWOLDE 

Reageren? 

info@ruitersporen.nl 

050-5423919 

 



 

                                                                                                                        
 

  

 

 AFSLUITING REUTER/RUYTER  

 

Het actieve onderzoek naar de Duits/Nederlandse familie Reuter/Ruyter 

heb ik nu echt afgesloten. Zoals ik al eens vermeldde bestaat er een boek 

waarin de grafmonumenten in de St.Walburgiskerk in Zutphen staan 

beschreven. Van dit boek is er in Nederland nog één exemplaar dat 

uitgeleend kan worden via de universiteitsbibliotheek. Dit boek heb ik in 

september aangevraagd, maar daarna niets meer vernomen. Nadat ik 

navraag had gedaan, bleek het boek weliswaar vanuit Utrecht verzonden te zijn, maar 

nooit in Groningen te zijn aangekomen…  Het boek is spoorloos… 

Nu is er nog wel een leesexemplaar in Amsterdam dat niet wordt uitgeleend, dus daar 

schiet ik niets mee op. Dit spoor loopt voorlopig dood. Ik hoop dat dit op de een of 

andere manier toch nog goed komt, anders heb ik wel heel erg pech. 

Als je met de stamboom bezig bent is het goed om heel veel geduld te hebben…  

 

 

 ST.PETERSBURG 

 

Op dit moment is mijn jongste zoon Geert op bezoek bij een vriendin in St.Petersburg. 

In deze stad vinden we vanaf 1800 een aantal Von Reuterns in vooraanstaande 

posities. Hiervan is de bekendste Michael Christoph Gerhard VON REUTERN; hij was 

minister van Financiën onder tsaar Alexander II. Onder 

zijn leiding werden belangrijke hervormingen 

doorgevoerd. 

Ik heb Geert gevraagd om eens te kijken of er in de 

stad nog herinneringen aan deze staatsman bewaard 

zijn gebleven, een straat, een beeld of zoiets. De 

familie van Geerts vriendin vindt het allemaal reuze 

interessant en heeft toegezegd mee te speuren. Is dat 

niet fantastisch? 

 

Is het niet frappant dat juist Geert in deze stad terecht 

komt? Als mijn vermoeden juist is, stamt hij af van zijn 

verre naamgenoot Gerhard Ruyter, die maar liefst 600 

jaar eerder leefde in Zutphen, dan wel Lübeck.  

 

 

 

 

Michael von Reutern 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        
 

 

 

 RUITERDAG APRIL 2018 

 

Tot dusverre hebben zich 35 personen aangemeld en is er geen echte voorkeur voor een 

bepaalde dag uitgesproken. Over een maand maak ik het programma bekend en kan 

men zich daarwerkelijk aanmelden. Ik hoop en verwacht dat er zo’n 40 (De) Ruiters met 

aanhang aan deze Ruiterdag mee zullen doen! De laatste Ruiterdag vond plaats in 2011, 

al zijn er daarna ook nog twee donateursdagen geweest. Hoog tijd voor een nieuwe 

editie met hopelijk net zoveel enthousiaste deelnemers! 

Ik verheug me alvast op de Ruiterdag in Giethoorn. Tot 31 december kun je je 

aanmelden en een voorkeursdag aangeven. Misschien tot ziens! 

 

 
                           Nog een fijne herinnering: op de laatste Ruiterdag in 2011 

bespeelde ik het orgel in de Hervormde kerk in Blokzijl waar  

     veel van onze voorouders  zijn gedoopt.. 

 

 

 DONATIES 

 

De Stichting Ruitersporen heeft zoals bekend sinds vorig jaar 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 abonnementen (Centraal Bureau voor Genealogie, Historische Vereniging 

IJsselham, etc). 

Langs deze weg vraag ik je daarom 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 

familie-erfgoed 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”. 

 

Let op: het voormalige rekeningnummer van de Stichting 

is niet meer bruikbaar! 

 

 

 TENSLOTTE 

 

Hoogstwaarschijnlijk ga ik in 2018 een dag minder in de week werken. Eén van de 

dingen die ik dan zeker weer wil oppakken is het archiefonderzoek. Daarvoor moet ik 

zoals bekend naar Zwolle en wellicht Steenwijk. Vanzelfsprekend ga ik dan serieus op 

zoek naar notariële aktes die hopelijk iets vertellen over de allereerste leden van onze 

familie in Muggenbeet/Blokzijl. En wellicht komt dan de connectie met de familie 

Reuter/Ruyter ook boven water. Ik ben heel benieuwd! 

 

 

 

 

 

 

 WIE HELPT? 

 

 Wie helpt mee met het volgende RUITERTJE ? 

 Heb je materiaal voor het volgende RUITERTJE, een 

foto, een verhaaltje, neem contact met ons op! 

 

 info@ruitersporen.nl 

 

 

 

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief op je printer afdrukt, kun je hem ook 

laten lezen aan familieleden zonder internet. 

 

mailto:info@ruitersporen.nl

