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Na 35 RUITERTJES is dit voorlopig de laatste ‘oude stijl’. 

  

Het maken van een RUITERTJE geeft me weliswaar heel veel plezier, 

maar kost buitengewoon veel tijd. Ook zijn er vanwege de nieuwe 

privacywet allerlei nieuwe richtlijnen. Daarom heb ik besloten om een en 

ander anders aan te pakken. Dat betekent zeker niet dat jullie lezers er 

op achteruitgaan, integendeel! 

 

In dit RUITERTJE lees je wat mijn plannen voor de naaste toekomst 

zijn en wat er gaat veranderen.  

 

Jaap Ruiter, voorzitter 

  

 

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 

familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  

 

NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN  

STICHTING   RUITERSPOREN 

35 

 10 JULI 2018 
 

JAARGANG 8 

 
STICHTING RUITERSPOREN 

DORPSWEG 53  

9798 PD GARMERWOLDE 

Reageren? 

info@ruitersporen.nl 

050-5423919 

 

 



 

                                                                                                                        
 

  

 

 HET NIEUWE RUITERTJE 

 

Tot dusverre verscheen het RUITERTJE zo’n 10 keer per jaar. Het samenstellen kostte 

me erg veel tijd. Tijd die ik liever besteed aan onderzoek. En ik realiseerde me: eigenlijk 

is de bestaande website prima geschikt om de informatie te presenteren die ik telkens 

opspaarde voor het RUITERTJE. Ik was vaak geneigd om stukken uit het RUITERTJE 

ook nog eens onder “Familieverhalen” op de website te plaatsen.  Opnieuw werk, want 

op de website is de opmaak geheel anders. 

Maar ook de website was voor verbetering vatbaar. Naast nieuwsberichten waren er ook 

nog onderzoeksberichten, die weer op een andere plek stonden. 

Dat kan beter.  

Kort nieuws, meldingen, berichten en andere informatie zal ik voortaan uitsluitend in de 

‘afdeling’ RUITERSPOREN NIEUWS zetten : www.ruitersporen.nl/nieuws/ 

 

Als je regelmatig dit nieuws leest, blijf je vanzelf helemaal op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in het stamboomonderzoek en de Stichting. Op de nieuwsberichten kun 

je ook reageren; misschien dat er dan wat vaker reacties komen? 

 

Daarnaast zal ik elke twee weken, of eerder of later als daar aanleiding voor is, een 

nieuwsbrief sturen: het RUITERTJE ‘nieuwe stijl’ met daarin weinig tekst, maar vooral 

verwijzingen naar de berichten op de website: wat is er nieuw? Dus een soort 

samenvatting van het nieuws van de afgelopen periode.  

 

Het nieuwe RUITERTJE verstuur ik met Laposta, een Nederlands 

emailprogramma.  

Het ziet er in het begin misschien wat onwennig uit, maar is voor mij 

erg handig. 

Kort nadat je dit RUITERTJE hebt ontvangen, zul je er nog eentje ‘nieuwe stijl’ 

ontvangen. 

 

 

 

 LIDMAATSCHAP RUITERSPOREN 

 

Vanwege de nieuwe AVG privacywet mogen - zonder toestemming - geen gegevens 

van nog levende personen gepubliceerd worden. Daarover heb ik al eerder bericht. 

Daarmee is ook het afgeschermde deel van de website buiten spel gezet, en heeft het 

inloggen op de website geen zin meer.  

Het lidmaatschap houdt vanaf heden dus niets méér in dan dat ik je emailadres gebruik 

voor het sturen van RUITERTJEs en eens een informatieve email betreffende de 

Stichting of de stamboom. 

En natuurlijk hoop ik dat er elk jaar een aantal leden zijn die een donatie willen doen aan 

de Stichting. 

 

http://www.ruitersporen.nl/nieuws/


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

Jullie hebben het vast ontdekt: van elk van jullie is de informatie uit de stamboom op de 

website verdwenen. Natuurlijk staat deze informatie nog wel op mijn eigen PC, maar die 

deel ik met niemand. 

 

Als je het jammer vindt dat je niet langer in de 

stamboom zichtbaar bent, vul dan het formulier in op 

de website. Daarmee geef je toestemming voor 

publicatie van je naam, geboortedatum etc. op de 

website.  

Formulier invullen? Ga naar de plek in de stamboom 

waar je (groot)ouders staan, en klik op  

Aanpassen. 

Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUITERDAG APRIL 2018 

 

Uit de reacties heb ik opgemaakt 

dat de Ruiterdag in Giethoorn 

een groot succes is geweest. De 

weergoden waren ons goed 

gezind op deze zaterdag. Al 

vroeg meldden de eerste Ruiters 

zich op het zonovergoten terras 

van Smit, aan het water bij 

Giethoorn. 

De rondvaartboot liet nogal op 

zich wachten (de kapitein zat met 

een andere boot vast in het 

drukke verkeer door de dorpsgracht), maar de stemming was opperbest. En dat bleef 

ook zo tijdens de rondvaart, het uitstapje naar het museum, en de afsluitende lunch.  

Vooral mooi was het dat mijn zoon Rein zijn dochter Lina had meegenomen. Pas 3½ jaar 

oud had ze het zichtbaar enorm naar haar zin. Ook Femke Ruiter, met 94 jaar 

ruimschoots de oudste, deed aan alles mee en dat was prachtig om te zien. 

En voor de rest geldt: gelukkig hebben we nog de foto’s. Je vindt ze hier: 

http://www.ruitersporen.nl/stichting/familiedagen/ruiterdag2018/index.php?page=5 

 

http://www.ruitersporen.nl/stichting/familiedagen/ruiterdag2018/index.php?page=5


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 MINDER WERKEN 

 

Sinds begin juni werk ik zoals aangekondigd nog drie dagen in de week. Daarmee komt 

er ook ruimte voor meer tijd voor genealogie. In het vervolg wil ik zo nu en dan het 

archief in Zwolle of misschien zelfs Zutphen bezoeken om daar archiefonderzoek te 

doen. 

Ik hoop in oude akten aanwijzingen te vinden die wellicht van belang zijn voor het 

onderzoek naar de relatie tussen onze (De) Ruiterfamilie en de Zutphense Ruyterfamilie. 

In ieder geval hoop ik meer informatie te vinden over onze vroegste generaties. 

 

Op 7 juni (de eerste de beste vrije donderdag) heb ik meteen een goed begin gemaakt 

met mijn voornemen en heb het Groninger Archief bezocht. 

Hier wordt het familiearchief van het ridderlijke geslacht Van Iddekinge bewaard. In dit 

archief is een negental stukken terechtgekomen betreffende leden van de Zutphense 

Ruyterfamilie. Fijn voor mij: ik kon er op de fiets naar toe. 

 

En meteen heb ik een aantal opvallende vondsten gedaan. Daarvan zal ik later 

uitgebreid berichten. Ik heb de betreffende akten gefotografeerd, maar het lezen van de 

oude handschriften valt niet mee; het is ook nog eens zeer klein geschreven.  

Het is wel duidelijk dat ik er weer een beetje in moet komen. 

 

Voorproefje 

Hier alvast het zegel en de handtekening van Johan Ruyter uit 1601: 

 

  

   

 

 

 

 

Johan ondertekent als “Johan Ruitter”. 

Langs de rechterrand “IOHAN”. 

En onderaan het inmiddels bekende wapen van deze familie. 

Zo’n zegel heeft ongeveer de afmetingen van een €2 munt. 

 

 

Mensen met goeie ogen zien misschien nog boven het wapen nog het helmteken: een 

ridderfiguur met een lans of staf in zijn hand. Dit komt helemaal overeen met het 

familiewapen zoals we dat ook vonden op het graf van Johans zuster Wilhelma uit 1566. 



 

                                                                                                                        
 

 

 

 

Deze Johan vind je hier in de stamboom : 

http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM13328 

 

 

 

 GEERT SYMEN 

 

Toen er 25 jaar geleden een naam voor mijn pasgeboren zoon bedacht moest worden 

kwamen we uit op Geert Symen.  Ik vond het mooie namen en wist nog niets van: 

 

Geert is equivalent aan Gerhard, de verst bekende voorouder van de Zutphense 

Ruyters. 

Deze Gerhard werd rond 1410 in Zutphen geboren, maar we kennen ook nog een 

Gerhardus Ruter die circa 1310 moet zijn geboren (genoemd in 1345). Ongetwijfeld 

familie van elkaar, maar ook hier zal ik binnenkort meer over vertellen. 

 

Symen is natuurlijk identiek aan Sijmon, de verst bekende voorvader van onze eigen 

familie. Sijmon moet rond 1570 geboren zijn, ongetwijfeld in Blokzijl of Muggenbeet. 

 

Is dit toeval? Wie zal het zeggen. Ik beschouw het in ieder geval als een gunstig 

voorteken. 

Deze twee namen zijn verenigd in de persoon van mijn zoon; wat zou het fantastisch 

zijn als de twee families ook één blijken te zijn!  

 

Hier ga ik mij de komende tijd mee bezig houden. 

 

http://www.ruitersporen.nl/person.php?BM13328

