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VOORTSCHRIJDEND INZICHT… 

 

In het vorige RUITERTJE van 28 mei van dit jaar had ik een voorlopige 

punt gezet achter de opzet van deze publicatie. Mijn bedoeling was om 

geen dubbel werk meer te verrichten. In de ‘nieuwsberichten’ en de 

‘onderzoeksartikelen’ op de website kan ik immers alle informatie kwijt 

die ik te melden heb. Om dezelfde informatie ook nog eens in een 

RUITERTJE te herhalen leek me overbodig. Het kost bovendien erg 

veel tijd. 

Ik had gedacht dat het simpelweg schrijven van een email met daarin 

alle onderwerpen van de nieuwsberichten en onderzoeksartikelen 

voldoende zou zijn. 

Feitelijk is dat ook zo; maar de opmaakmogelijkheden van een email 

zijn zeer beperkt (als je geen aparte software daarvoor gebruikt), en ik 

voel toch de behoefte om wat méér te bieden dan een ‘kaal’ emailtje. 

 

Dus: het RUITERTJE is terug. 

 

Niet in de oude vorm -geen artikelen meer- maar de inhoud beperkt zich 

tot een opsomming van alles wat er in de afgelopen periode op de 

website aan nieuwe informatie is verschenen.  

En dat in een hopelijk aantrekkelijke vorm. We zullen zien! 

De afgelopen maanden was ik aan veel teksten begonnen, die ik de 

laatste weken heb afgemaakt. Er is dus veel te lezen! 

 

Jaap Ruiter, voorzitter 

  

 

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze 

familie(stamboom)? 

Stuur hem of haar dit RUITERTJE!  
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 NOTAR NICOLAUS RUTER 

Was Nicolaus Ruter uit Lübeck werkelijk een notaris? Hoe valt dit te rijmen met een 

familie van (Hanze)kooplieden en bierbrouwers? 

Lees het nieuwsbericht 

 

 

 

 JOHAN RUETER DE IONGE 

In 1456(!) vinden we in het laatste boek van de vier requesten van Vollenhove in 

het Register van de Zijl te Noorde (het latere Blokzijl) een 'bezitter' genaamd Johan 
die Ruter de Jonghe. Is dit een (verre) voorvader? Nieuwe ontwikkelingen! 
Lees het nieuwsbericht 

 

 

 

 GENEALOGISCH BEWIJS 

Een uitdrukking als 'redelijke zekerheid' geeft al aan dat echt bewijs niet te leveren 

valt. Hoe zit het eigenlijk met 'genealogisch bewijs'? 

Lees het nieuwsbericht 

 

 

 

 HET RUYTERWAPEN IN DE BURGERZAAL 

Bij mijn tweede bezoek aan Zutphen was ik in de gelegenheid om een goede foto te 

maken van het Ruyterwapen dat als glas-in-loodraam in de Burgerzaal is 

aangebracht. Dat ging nog niet zonder slag of stoot… 

Lees het artikel 

 

 

 

 RUYTERS IN HET STADSBESTUUR, DEEL 1 

Het eerste deel van een overzicht van de Ruyters die in het stadsbestuur van 

Zutphen zitting hebben genomen. 

Lees het artikel 

 

 

 

 VEELGEBRUIKTE LINKS 

Veelgebruikte links bij onderzoek naar de Hanze Ruyters. Dit is pas een klein 

beginnetje, maar zal in de komende tijd uitgebreid worden. 

Lees het artikel 

 

 

http://www.ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2019-03oktober2019
http://www.ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2019-11oktober2019
http://www.ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2019-11oktober2019
http://www.ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2019-15oktober2019
http://www.ruitersporen.nl/nieuws/index.php?2019-15oktober2019
http://ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=74
http://ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=75
http://ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=76


 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 JOHAN GERRITS RUYTER EN ELSKEN SCHENCKEN 

Naar ik aanneem loopt de verbinding van onze familie (De) Ruiter met de Zutphense 

Ruyterfamilie via het echtpaar Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken. Het is 

daarom interessant om deze twee personen eens nader te belichten. 

Lees het artikel 

 

 

 

 RUITERDAG 2020 IN ZUTPHEN 

Alvast noteren in de agenda van volgend jaar: in september 2020 zal ik een 

Ruiterdag organiseren in Zutphen. Is de verwantschap tussen onze familie en de 

Zutphense Ruyters definitief vastgesteld? Nee, dat niet, maar ik vind het hoog tijd 

dat jullie kennis kunnen maken met Zutphen en zijn rijke geschiedenis. Er valt 

zoveel te bezien! 

In ieder geval staat een bezoek aan de Walburgiskerk, de Burgerzaal en het 

Ruitershofje op het programma. Andere mogelijkheden: een vaartocht over de 

Berkel, of een rijtocht door de stad. 

 

Begin volgend jaar ga ik serieus met de organisatie van de Ruiterdag bezig. 

Ik hoor graag alvast of jullie deze Ruiterdag een leuk idee vinden. Als je wilt kun je 

je interesse aan mij doorgeven; misschien heb je zelf ideeën en suggesties over de 

invulling van deze dag.  Er is al een link naar Ruiterdag 2020. 

 

 

 NIEUWSOVERZICHT 

Nieuw op de nieuwspagina is het overzicht van alle berichten die dat jaar zijn verschenen. 

Dit maakt zoeken in nieuwsberichten (ook voor mij) veel gemakkelijker: 

 

http://ruitersporen.nl/archief/archief.php?page=2&item=78
http://www.ruitersporen.nl/ruiterdag

