Peter Rutten sone: de etymologie van een achternaam

specifieke eigenschap. Daarnaast zijn er familienamen gebaseerd op diernamen. De eerste
categorie, de zogeheten afstammingsnamen,
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Vertegenwoordigers van de kerk en het armenbestuur dagen ‘Ruth Peter Rutten soone’ in 1752 voor de schepenbank
van Sevenum. De gedaagde betreft Ruth Rutten (16901765), zoon van Peter Rutten (1652-1727).
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Nazaten van de oudst bekende voorouder uit deze publicatie komen binnen Limburg voor in onder andere Sittard, Heerlen,
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iedere nazaat draagt nog de naam Rutten en
de meesten zullen ook niet meer zo makkelijk

Bovenstaand artikel is het eerste hoofdstuk uit het
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