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Allereerst wil ik de mensen bedanken die de Stichting Ruitersporen 
onlangs hebben gesteund door middel van een donatie. 

De Stichting kan opnieuw een jaar vooruit… 
 
Dit jaar zal persoonlijk grote veranderingen met zich mee brengen: 

in juli ga ik met pensioen. Ik verheug me op wat meer strukturele 
aandacht en tijd voor mijn grote hobby genealogie, en hoop dat er 
bewijs kan worden gevonden voor de relatie tussen onze familie en 

de Zutphense Ruyters! 

Jaap Ruiter, voorzitter 

 

 

  

 

 

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

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  

 

  

03 FEBRUARI 2020 
 

JAARGANG 10 

NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN  

STICHTING   RUITERSPOREN 

46

3 
 

STICHTING RUITERSPOREN 

DORPSWEG 53  

9798 PD GARMERWOLDE 

Reageren? 

info@ruitersporen.nl 

050-5423919 

 



 

                                                                                                                        
 

 

 STATIUS VON DÜREN IN… GRONINGEN! 

 

In het Lübeck van rond 1550 had Statius von Düren samen met Gerhard 

Ruyter/Reuter een goed lopend bedrijf in het vervaardigen van versierde 

keramische tegels. De tegels van Von Düren vinden we - behalve natuurlijk in 

Lübeck zelf - onder andere in plaatsen als Schwerin en Wismar (in de paleizen van 

de hertog), Flensburg en Stralsund, en tot mijn verrassing op nóg een heel 

bijzondere plek: Groningen (voor mij 12 km verderop)! 

LEES HET NIEUWSBERICHT 

 

 

 …EN IN LÜBECK… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website van de historische vereniging van Lübeck (Verein für Lübeckische 

Geschichte und Altertumskunde) vond ik heel veel materiaal om door te spitten. 

Deze vereniging geeft al vanaf 1855 jaarlijks een jaarboek uit, met allerlei artikelen 

die interessant zijn om door te lezen, maar misschien ook nog van belang zijn voor 

de Ruyter/Reuter familie. Een hele klus, want het zijn er veel meer dan 100. 

Je vind deze jaarboeken hier : JAARBOEKEN LÜBECK 

 

Een eerste vondst was een artikel over Statius von Düren; ik heb dit vertaald en 

voorzien van wat illustratiemateriaal : STATIUS VON DÜREN 

 

 

 RUYTERS IN KAMPEN 

 

Een wat onheilspellende titel, maar ik doel erop dat naast Zutphen en Deventer de 

stad Kampen - vooral later, toen de IJssel 

steeds moeilijker bevaarbaar werd  - een 

belangrijke Hanzestad aan de IJssel was. 

 

Ik vroeg me af, of we daar wellicht  

Zutphense Ruyters tegenkomen? Voor de 

gezochte relatie tussen deze en onze 

familie zou dit zeer interessant zijn, want 

Kampen ligt vanuit Zutphen zo’n 65 km  

 

http://ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2020-06januari2020
https://vlga.de/de/zeitschrift
http://ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=188


 

                                                                                                                        
 

 

 

stroomopwaarts aan de IJssel, en van daaruit is het nog minder dan 20 km varen 

naar Blokzijl!  

LEES HET NIEUWSBERICHT 

 

 

 CATHARINA VON REUTERN 

 

Georg von Brevern heeft in een aantal boekdelen 

zijn familie beschreven. Een apart deel wijdde hij 

aan zijn overgrootmoeder: Catharina von Reutern. 

Catharina heeft - in Georgs woorden -“in mijn 

thuislandprovincie Estland een soort legendarische 

herinnering nagelaten”.  

 

Op internet is een scan van dit boek beschikbaar. 

Niet alles is voor ons van belang, maar het geeft wel 

een mooi inkijkje in het leven van een 18e eeuwse 

Von Reutern. 

 

Vanwege de lengte zal ik de interessante passage’s 

in een aantal delen op de website zetten. Hier alvast een eerste begin: 

LEES HET VERHAAL 

 

 

 

 RUSSISCH AMERIKA 

 

In 1741 werd Alaska ‘ontdekt’ door Vitus Bering, een Deense ontdekkingsreiziger in 

dienst van de tsaar. Meteen begon de 

Russisch-Amerikaanse Compagnie (RAC) 

met de exploitatie van de enige 

Russische overzeese kolonie ooit. Maar 

toen de opbrengsten liepen steeds 

verder terug liepen, en in 1856 de 

Krimoorlog was verloren vatte Rusland 

het plan op de kolonie Russisch-Amerika 

aan de Verenigde Staten te verkopen.  

 

Uiteindelijk heeft de tsaar, na overleg met onder meer de minister van Financiën 

Michael von Reutern in 1866 tot verkoop besloten.  

LEES HET NIEUWSBERICHT 

 

 

 

http://ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2020-07januari2020
http://ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=180
http://ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2020-16januari2020


 

                                                                                                                        
 

 

 

 MICHIEL DE RUUTER? 

 

Zoals bekend was in het Nederlands de tegenwoordige “ui” klank oorspronkelijk een 

“uu” klank. Van ons van belang, omdat onze achternaam dus van oudsher als 

“Ruuter” werd uitgesproken. 

 

Wanneer en waar men de spellingen "uy" en 

"uij" als "ui" ging uitspreken is moeilijk vast te 

stellen, even moeilijk als het is om te 

concluderen dat het nog "uu" was.  

 

Maar onze naamgenoot Michiel de Ruyter geeft 

uitsluitsel...  

 

 

 

LEES HET NIEUWSBERICHT 

 

 

 KALENDER-PERIKELEN 

 

Bij de Baltische Ruyters kom ik in verschillende bronnen wel eens verschillen tegen 

bij de data van geboortes, huwelijken en overlijdens. Maar ook in gedrukte boeken 

kom ik dit tegen, zoals hier: 

 
Dit verschil bedraagt in de regel 12 dagen. Wat steekt daar achter? 

LEES HET VERHAAL 

 

 

 

 DRIE KAAR ADELDOM 

 

Ik ben momenteel druk bezig met het 'wegwerken' van allerlei verzamelde 

informatie rond de Hanze Ruyters, vooral in de vorm van verhalen en artikelen. 

 

De familie Ruyter/Reuter/Von Reutern is in meerdere opzichten opvallend te 

noemen. Een van die bijzonderheden: leden van dit geslacht behoren tot de Deense, 

de Zweedse en de Russische adel. En eigenlijk moeten we opname in de Lijflandse- 

en Estlandse adelsboeken ook meenemen, en luidt de titel beter : Vijf keer 

adeldom... 

LEES HET VERHAAL 

 

http://ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2020-18januari2020
http://ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=185
http://ruitersporen.nl/verhalen/verhalen.php?story=186

