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Beste naamgenoten,
Dit december - nummer willen er uiteraard beginnen met u allen een heel
goed kerstfeest en een gelukkig 2017 toe te wensen.
Na iedere Newsletter hebben we zoiets van: “Zo, nu even niet”. Maar voor
je het weet is het toch weer zover.
We hebben deze keer wat andere onderwerpen dan we gewend zijn. Door
de hoeveelheid andere tekst hadden we geen plaats meer voor genealogische
gegevens van Rossen in Nederland. Uiteraard komt dat een volgende keer
wel weer.
Artikeltjes over aardbeienkweker Ross uit Sprundel en over de Ross-zee
konden we in dit nummer toch echt niet overslaan.
Al met al weer een aardige diversiteit.
Veel leesplezier,
George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal.
Email: georgeross@home.nl
Facebook: Clan Ross-Nederland

INTERNATIONALE CLAN ADRESSEN
U.S.A.
Internet: http://clanross.org/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-AssociationUSA/169618266382904?fref=ts
Canada:
Internet: http://www.greatclanross.org
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-ofCanada/142686969087810
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Australië:
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=44767152901
Internet: http://www.clanrossaustralia.webs.com/
Nederland:
Internet: http://clan-ross.nl/
Genealogische gegevens zijn te vinden via de “Nederlandse Site” en
“genealogie”
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-RossNederland/529810883756336 Uiteraard mag u deze pagina “Leuk vinden”.
Graag zelfs.
Schotland:
Het Tain and District Museum in Tain vindt u onder deze link:
http://www.tainmuseum.org.uk//
INTERNATIONAL (CLAN) NEWS
CANADA
In de Canadese Clan Ross Newsletter van oktober jl. staat een artikel over de
vissersplaats Gloucester in Massachusetts (U.S.A) In de periode 1623-1923
zijn 5368personen om het leven gekomen als opvarenden van een van de
vissersschepen. Op een plaquette bij het
monument staan de namen van de meeste
slachtoffers, waaronder 6 met de naam
Ross: Thomas (1886), Chrles (1893), George
M.(1914), Lawrence (1914), Ainsley (1919),
Percy (1919).
U.S.A.
De “Fall 2016” Clan Ross news uit de USA
bevat een zeer uitgebreid reisverslag van de
hand van Larry Corbett over zijn reis deze
zomer naar Schotland. Voor onze Ross
Newsletter niet zo interessant.
U.S.A.
Het visserijmonument in
Clan Ross America doneert jaarlijks een aanGloucester met Donald en
tal dollars aan een instelling die iets te maCaroline Ross.
ken heeft met Ross in Schotland. Dit jaar
koos men voor Fearn Abbey. Deze abbey
gelegen in Fearn een kleine twee mijl ten noordwesten van de kustplaats Balintore in de buurt van Tain. De abbey is gesticht in de 13e eeuw en herbouwd rond 1350 door William III, Earl of Ross. Het huidige gebouw is van
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rond 1770. en wordt gebruikt door de lokale congregatie van de Church of
Scotland. Dat de gift zeer op prijs werd gesteld door de penningmeester van
het kerkbestuur blijkt uit zijn dankbrief.
Hieronder een plaatje van de abbey

NIEUW ZEELAND
We kunnen al lang geen contact meer krijgen met de Association in Nieuw
Zeeland. Dat die nog wel bestaat bewijst de laatste Newsletter van het Tain
museum met daarin een artikeltje over de jaarvergadering van deze zomer
in. Auckland.
SCHOTLAND
PETER PIPER/PIERRE POIVRE
Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers that Peter Piper picked
Met deze tongbreker begint Sheila Munro een artikeltje in de november uitgave van de Tain en District Museum nieuwsbrief.
Sheila Munro schrijft dat dat gedichtje haar doet denken aan een nootmuskaatrasp in het Tain Museum en vervaardigd door de zilversmid Hugh Ross
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II of III.(tussen 1740 en 1780) Een dergelijke nootmuskaatrasp hadden de heren op zak. De eigenaar toonde daarmee zijn rijkdom aan want een dergelijke
zilveren rasp en nootmuskaat zelf was toen erg kostbaar.
De Nederlandse Verenigde Oost Indische Compagnie had het monopolie om
nootmuskaat in Europa in te voeren. In 1789 was er een Pierre Poivre, een
18e eeuwse Fransman die nootmuskaat smokkelde vanuit de Banda eilanden
en o.a. op Mauritius ging telen. Op deze manier kon de Brits-Oost Indische
Handel
Maatschappij
de Nederlandse
monopolie
doorbreken.
Afbeeldng:
De
noormuskaatrasp uit
het Museum
in Tain.
EEN UNIEK TAIN-HUWELIJK.
Dat Tain, de hoofdplaats van Clan Ross, bekend staat om één van de beste
malt whiskies van Schotland (de Glenmorangie) is bij de meesten van u ongetwijfeld bekend. Tijdens ons laatste verblijf in Schotland in oktober j.l. zijn we
er achter gekomen dat er in Tain ook een uitstekende blauwe kaas gemaakt
wordt. De Strathdon Blue. Wij hopen dat dit huwelijk lang mag duren
We hebben de kaas in Nederland nog niet kunnen vinden.
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UNIEKE ROSSZEE BIJ ANTARCTICA WORDT BESCHERMD.
Het zal u niet ontgaan . Bijna alle kranten vermeldden het::
“Natuurbeschermers hadden eigenlijk de moed al opgegeven, maar toch is er alsnog een internationaal akkoord: de Rosszee bij Antarctica wordt een beschermd zeenatuurgebied. En, met een oppervlakte van 1,55 miljoen vierkante kilometer, is het gebied meteen het grootste ter wereld.”.
Dit was de opening van een artikel in TROUW van 28 oktober 2016.
De Rosszee is een grote baai in de Zuidelijke Oceaan en geldt als een ecologische
goudmijn. Er wordt al heel lang gepraat over
bescherming van de Rosszee die genoemd is
naar James Clarck Ross. In 1995 en 1996 hebben wij aan deze Poolreiziger aandacht besteed
in de serie “Bekende leden van Clan Ross”.

We zullen die uitgebreide beschrijving van
toen niet herhalen. Hieronder de beschrijving die van hem gemaakt is in de Nederlandse editie van Wikipedia:
James Clark Ross (Londen, 15 april 1800 –
Aylesbury, 3 april 1862), was
een Brits marineofficier, die met zijn
oom John Ross en William Perry de Noordpool, en later ook de Zuidpool verkende.
Ross trad in 1812 toe tot de marine, waarmee
hij voor het eerst naar de Noordpool reisde in 1818, op zoek naar de Noordwestelijke Doorvaart. Tussen 1818 en 1833 nam hij deel aan verschillende poolexpedities. Tijdens de laatste expeditie waaraan hij als ondergeschikte deelnam, werd
de geomagnetische noordpool gelokaliseerd.
In 1834 werd hij gepromoveerd tot kapitein, en van 1835 tot 1838 deed hij mee
aan het magnetisch onderzoek van Groot-Brittannië. Tussen 1839 en 1843 leidde
hij de Antarctische expeditie van HMS Erebus en HMS Terror die het grootste
gedeelte van de Antarctische kustlijn in kaart bracht. In 1841 ontdekte hij
de Rosszee, Victorialand en de vulkanen Erebus en Terror. De Victoriabarrière
werd later naar hem het Ross-ijsplateau genoemd.
Na zijn terugkeer werd Ross geridderd. In 1847 publiceerde hij zijn verslag van
de expeditie onder de titel A Voyage of Discovery and Research to Southern and Antarctic Regions. Hij werd verkozen in de Royal Society in 1848, en maakte in dat jaar
zijn laatste expeditie, als kapitein van HMS Enterprise, de eerste expeditie op
zoek naar John Franklin. Ross stierf 14 jaar later in Aylesbury. Een blauwe plaquette markeert nog altijd Ross' huis in Blackheath, Londen.
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GENEALOGIE.
In “Famileberichten” hebben wij u destijds op de hoogte gebracht van het overlijden van Emiel Ross in Amsterdam. Met name voor naamgenoten in de
hoofdstad heeft hij op genealogisch gebied veel betekend. Alle gegevens stalde
hij op zijn website : http://www.emielross.nl/stambomen.
Na zijn overlijden is die site nog in de lucht gebleven. Eind vorige maand heeft
zijn zoon echter besloten de stambomen te verwijderen omdat ze zonder update niet meer actueel blijven. De site met andere gegevens dan genealogie blijft
bestaan en met voor de genealogische gegevens een link naar onze site
www.clan-ross.nl/genealogie/startpagina.htm.
HELE JAAR AARDBEIEN DANKZIJ BIOMASSAKACHEL
Gas om in de winter aardbeien te telen in de grote kas bij zijn bedrijf aan de
Waterstraat in Sprundel gebruikt Anton Ros al drie jaar niet meer, Hij heeft in
2013 de dure, maar vooral duurzame overstap gemaakt naar een biomassakachel
uit Oostenrijk.
Hij stapte over toen de rekening voor het gasverbruik hem te gortig werd. Die
prijs was toen al opgelopen tot 35 eurocent per kubieke meter. Dat tarief is inmiddels weliswaar behoorlijk gedaald maar hij bespaart zo’n 25.000 euro per
jaar. “We hebben dat alleen kunnen doen dankzij subsidie van het Rijk. Anders
was het niet rendabel” zegt Ros
Het bedrijf staat op 12 hectare grond. In de kas wordt bijna het hele jaar gewerkt. De biomassakachel wordt gestookt met houtsnippers. Om een zo hoog
mogelijk rendement te halen wordt het hout in de kachel door een beweegbare
vloer omgedraaid. Bijna alles, ook het klimaat in de kas wordt door de computer
geregeld. Zo kunnen we per jaar drie keer telen. De aardbeien gaan naar de veiling in Zundert. Waar ze blijven?? “Geen idee. Ik weet alleen dat Engeland in
deze tijd van het jaar een zeer belangrijke afnemer is. De temperatuur is daar net
iets te laag en de Engelse telers hebben nog geen moderne apparatuur”.

Hierboven: Anton met wethouder Lazeroms (links) en met echtgenote (rechts).
Bron: Brabants Nieuwsblad 19 november 2016.
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Via Zerken.nl werden we op de hoogte gesteld van het overlijden van Stef Ros, geboren 06-03-1962 en overleden 09-041977. Wij kunnen deze naamgenoot niet terugvinden in onze
gegevens. Is er iemand onder u die deze Stef of zijn ouders
kent, dan graag even een berichtje aan ons, b.v. via de email:
georgeross@home.nl

Familieberichten:
Overleden:
Wilhelmina Theodora
Peters, weduwe van Toon
Ross, geboren 5 januari 1927
en overleden te Zevenaar op
9 mei 2016. Ze behoorde tot
de familie Ross uit Zevenaar.
Ze was een lezer van de Ross
Newsletter (in het begin met
haar man) van het eerste uur.
Jaarlijks kregen we een
kerstkaartje van haar, altijd
ondertekend met “Mientje
Peters”
Van Adrie Ros ontvingen we
bericht dat is overleden Peter
Otto Ros, geboren te SprangCapelle op 29 augustus 1952
en overleden aldaar op 21
oktober 2016, echtgenoot van
Maria Helena van Os. Hij behoorde tot de familie Ros uit Sprang.
Nieuwe lezer:

Als nieuwe E-mail lezeres noteren we
Winny Ros, 1019 TX Amsterdam.
Winny is een naamgenoot uit de familie “Geertruidenberg”.
Ze is illustratrice van beroep en heeft een eigen website.:
www.winnyros.nl
Sinds genealogische gegevens van de families Ross/Ros uitgebreider op internet te vinden zijn
krijgen we vaak reacties, niet alleen van lezers maar ook van andere bezoekers van de website.
Op de website hebben we met opzet alleen jaartallen vermeld en geen datums. Als u reacties in
de vorm van aanvullingen doorgeeft wilt u dan zo vriendelijk zijn datums door te geven?
Voor het aanvullen van onze gegevens zijn alleen jaartallen niet zo erg geschikt.

