No. 87 april 2017
Beste naamgenoten,
Al weer de eerste Ross Newsletter van 2017. Na de vorige hebben we veel
reacties gekregen in de vorm van beste wensen voor de feestdagen en/of
het nieuwe jaar. Iedereen uiteraard bedankt.
Uiteraard gaan we er weer tegenaan in dit “nieuwe” jaar.
We beginnen zoals gebruikelijk met het Ross-nieuws uit de gehele wereld.
Problemen van personele aard zijn er de oorzaak van dat in Canada na november 2016 geen newsletter verschenen is. Excuses daarvoor van de kant
van o.a. de ledenadministrateur/penningmeester met de belofte dat zo snel
mogelijk de achterstand ingehaald zal worden.
In de rubriek genealogie eerst iets over de vorige maand door ons ontvangen gegevens van naamgenoten die in 2015 overleden zijn. Er zat een heel
bijzondere tussen.
Vervolgens een artikeltje over een Canadese Pipeband uit W.O.II en daarna
in de rubriek gestraften een drietal naamgenoten die het een en ander op
hun kerfstok hadden.
Veel leesplezier,
George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal.
Email: georgeross@home.nl
Facebook: Clan Ross-Nederland
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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
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
Na oktober 2016 is nog geen nieuwe Newsletter verschenen. Volgende keer
beter.
U.S.A.
Het in januari verschenen Clan Ross News meldt dat op 1 november j.l. op 85
jarige leeftijd is overleden Arch Ott jr. Hij was sinds 1971 lid van de Clan
Ross Association en woonde in Ohio. Hij was Pipe-major van de Caledonian
Pipes and Drums in Cincinnati en werd door Clan Ross U.S.A. benoemd tot
“Personal Piper” van de Chief. Hij speelde diverse keren voor Chief David
o.a. tijdens de Santa Rosa Highlandgames en de Stone Mountain games.
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Mede vanwege haar betrokkenheid bij de organisatie van de Clan Ross America ledenvergadering op 13,14 en 15 oktober a.s. tijdens de Seaside Highland
Games in Californie is Fran Buman niet toegekomen aan het schijven van een
Genealogie Column. Volgende keer beter. Verder bevat dit laatste Clan Ross
America News geen nieuws dat voor ons interessant is.
SCHOTLAND
De website van Tain Through Time, het Tain and District museum vermeldt
dat het museum na de winterstop vanaf 3 april weer geopend is. Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur. In juni, juli en augustus ook op zaterdag
GENEALOGIE
Zoals ieder jaar ontvingen we ook nu weer de persoonsgegevens van de
naamgenoten die in 2015 zijn overleden. In totaal waren dat er 27, als volgt
verdeeld over de verschillende families:
11
1
2
1
1
2
1

Scheveningen
Zevenaar
Amsterdam / Hamburg
Roosendaal
Sprang
Geertruidenberg
Schoonhoven

1
2
2
1
1
1

Amsterdam / Oudewater
Harlingen
Delden
Utrecht
Den Haag / Amsterdam
Amsterdam / Schuttorf

We hebben dit jaar alle overledenen in onze database terug kunnen vinden.
Het is niet de bedoeling alle overledenen uitvoerig te behandelen. Eén uitzondering gaan we maken: Grietje Ros overleden op 9 februari 2015 op 101jarige leeftijd. Tevens laten we haar gegevens vergezeld gaan van een aantal
generaties van haar Ros-voorouders:
Stamreeks van Grietje Ros:
I

Grietje Ros is geboren op maandag 22 september 1913 te Katwijk, is overleden op maandag 9 februari
2015 te Oegstgeest. Grietje werd 101 jaar.
Grietje trouwt op maandag 7 juni 1937 te Katwijk met Arend Messemaker, zoon van Nicolaas Messemaker en Dirkje van Velzen. Arend is geboren op woensdag 24 januari 1912 te Katwijk, is overleden op
zondag 15 april 1990 aldaar. Arend werd 78 jaar.
II

Cornelis Ros, visser, wonende te Katwijk, is geboren op donderdag 11 december 1890 aldaar, is overleden op zaterdag 12 december 1970 aldaar. Cornelis werd 80 jaar.
Cornelis trouwt op vrijdag 15 december 1911 te Katwijk met Jacoba

Zwanenburg, dochter van Jacob
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Zwanenburg en Willempje de Vreugd. Jacoba is geboren op donderdag 24 september 1891 te Katwijk, is
overleden op zaterdag 30 april 1983 aldaar. Jacoba werd 91 jaar.
III

Maarten Ros, voerman, is geboren op zaterdag 2 april 1853 te Katwijk (erkend), is overleden op vrijdag
29 juli 1921 te Leiden (wonend te Katwijk). Maarten werd 68 jaar.
Maarten trouwt op donderdag 8 maart 1888 te Katwijk met Grietje van Duijn, dochter van Huig van
Duijn en Dina Messemaker. Grietje is geboren op zondag 12 oktober 1856 te Katwijk.
IV

Cornelis Ros, arbeider (1856), is geboren op donderdag 14 mei 1829 te Katwijk.
Cornelis trouwt op donderdag 14 februari 1856 te Katwijk met Arendje(Ariaantje) van Duijvenbode, dochter van Dirk van Duijvenbode en Geertje van der Meij. Arendje, vissnijdster en visverkoopster, is
geboren op donderdag 9 september 1819 te Katwijk, is overleden op zondag 31 mei 1891 aldaar. Arendje
(Ariaantje) werd 71 jaar.
V

Maarten Ros, arbeider (1849), is geboren op woensdag 3 juli 1799 te Katwijk, is gedoopt op zondag 7
juli 1799 aldaar (In doopboek moeder: van Duijvenbode), is overleden op vrijdag 17 augustus 1849 aldaar.
Maarten werd 50 jaar.
Maarten trouwt op zondag 18 september 1825 te Katwijk met Kniertje Kulk, dochter van Cornelis Kulk
en Annetje van Duin. Kniertje is gedoopt op zondag 21 augustus 1796 te Katwijk, is overleden op zondag
29 maart 1863 aldaar. Kniertje werd 66 jaar.
Ter wille van de ruimte stoppen we hier met de stamreeks. Er zijn nog 6 vroegere generaties bekend

Onbekende
Van Online-begraafplaatsen kregen we een foto toegestuurd van het grafmonument van Jan Lemmens (19-091963/21-01-1997) op de begraafplaats De Nieuwe Hof te
Beek (L). Hij was gehuwd met Anita Ros. Wij hebben hem
en zijn echtgenote niet terug kunnen vinden in onze gegevens. Heeft iemand een idee wie zij zijn?

The Canadian Women’s Army Corps (CWAC) Pipe Band
Deze pipeband werd opgericht in augustus 1942 met de bedoeling de werving
van vrouwen voor het Canadese leger te ondersteunen en om optredens te
verzorgen voor de Canadese strijdkrachten overzee. Naast de pipeband was er
ook een brassband. In het voorjaar van 1945 was er een tournee in de USA
en toen ze daarvan terugkwamen kregen ze te horen dat ze gedurende een
aantal maanden op tournee zouden gaan naar Europa met als standplaats
Apeldoorn in Nederland. Ze werden ondergebracht in “Jasper Lodge” in de
buurt van het Wilhelmina Park in Apeldoorn. Jasper Lodge was van oor-
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sprong het Rustoord “Talma Elim” met aan de achterkant een uitbouw met
een moderne uitstraling. De band bestond uit 27 drummers en pipers die onder leiding stonden van Pipe Major Lillian Davis. Van oorsprong was het
geen militair onderdeel. Later maakten ze wel onderdeel uit van het Canadese
Leger. Het vrouwencorps en de bands werden in 1964 opgeheven.
Nu zult u zich afvragen waarom we dit verhaaltje schrijven wat niets met
Schotland te maken heeft. Heel simpel.: Op de website http://
pipesforfreedom.com/webtxt/0500THE_CANADIAN_WOMEN'S_ARMY_CORPS.htm

zijn veel fotos’s, opgenomen, echter maar één van een individueel lid en dat is
Flossie Ross.
Hieronder enkele foto’s. Die van de band is een opname in Apeldoorn op 13
augustus 1945. De foto van Flossie Ross is van 4 oktober 1945 in Wilhelmshafen in Duitsland.

Het ziet er naar uit dat Flossie Ross niet meer in leven is want in het naamlijstje van 1992 van de toen nog in leven zijnde veteranen komt ze niet
voor. De bovengenoemde website van de band bevat nogal wat foto’s van
optredens in Nederland. De moeite waard om eens te bekijken.

Gestrafte naamgenoten
In het Utrechts archief komen we in de de registers van criminele sententies
over de periode 1593 tot 1607 de volgende inschrijving tegen:
Datum : 17 april 1599
Delicten: Moord
Straffen: Onthoofding
Gedaagde: Jan Ros
Woonplaats: Schotland

pag. 6

Opmerkingen: Hij heeft Andries
neergeslagen in Alkmaar.
Uitgaande van het hier afgedrukte
stukje van het vonnis is hij inderdaad geëxecuteerd.
Gezien het feit dat hij geboren is in
Schotland hebben wij niet kunnen
achterhalen wie hij is en wat zijn
verdere achtergrond is.
De doodstraf door onthoofding is
wel een zeer bijzondere straf.
Gelukkig zijn de meeste andere veroordelingen die we tegen komen niet zo
rigoureus.
In het gevangenisregister van ‘s-Hertogenbosch komen we tegen Arnold Jacob Ross, geboren te Den Helder op 4 april 1812, zoon van Otto Willem
Ross en Madeleine du Buij.
Op 18 maart 1851, hij was toen 39 jaar , ongehuwd en reizend koopman van
beroep, is hij door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch voor
landloperij veroordeeld tot een hechtenis van drie maanden, die hij, direct ingaande heeft uitgezeten te ‘s-Hertogenbosch.
Op dat moment was hij ongehuwd, dat wil zeggen gescheiden (op 10 april
1846 te Hoorn). De scheiding werd uitgesproken omdat hij zijn vrouw kwaadwillig had verlaten In 1839 is hij te Gouda getrouwd met Aurelia Catharina
Anna Salm. Uit dat echtpaar is een dochter geboren: Hendrika Anna, geboren
in 1838 en overleden in 1849.
Hij behoorde tot de familie Ross uit Kempen-Heinsberg.
We hebben al vaker opmerkingen gemaakt over de samenstelling van de genealogie van deze familie die in de jaren 60 van de vorige eeuw is gemaakt door
door Mr. Engelbrecht en gepubliceerd in de Nederlandse Leeuw.
Het huwelijk van Arnold Jacob en de geboorte van zijn dochter is in die genealogie niet vermeld.
De volgende “stouterik” kunnen we gerust een recidivist noemen. Het gaat
om Gijsbertus Ros, geboren te Waalwijk op 15 november 1821, zoon van
Gijsbertus Ros en Adriana Verheijden. Op 29 oktober 1845 trouwt hij met
Maria (Maria Elizabeth) Vissers, geboren op 27 mei 1823 te Besoijen. Gijsbertus was schoenmaker van beroep, evenals zijn vader en vele anderen daar in de
omgeving.
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Al voor zijn huwelijk n.l. op 20 augustus 1844 werd hij door de Arrondissementsrechtbank in ‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van
14 dagen wegens “slaan”.
Vier jaar later, op 18 april 1848 verschijnt hij voor dezelfde rechtbank wegens
diefstal. Niet alleen het vergrijp, maar uiteraard ook de straf was ernstiger: 6
maanden gevangenisstraf.
Acht jaar later, op 22 juli 1856 (hij was toen 35 jaar) pleegde hij weer een diefstal en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden.
Hij is overleden te Waalwijk op 23 april 1859, oud 37 jaar.
Het echtpaar had 5 kinderen. Voor zover we hebben kunnen vinden is slechts
één van de kinderen volwassen geworden en gehuwd: dochter Johanna Maria.
De laatste in deze serie voor dit moment is Johannes Ros. Hij is geboren te
Rucphen op 30 mei 1894 als zoon van Adrianus Ros en Maria Braat. Evenals
zijn vader was hij smid/rijwielhandelaar van beroep. Hij moet voor de Arrondissementsrechter te Breda verschijnen wegens heling. Hij is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden. Op 18 december 1924 was
zijn straf voorbij. Hij is nooit getrouwd geweest en is op 8 december 1964 te
Eindhoven overleden.
Hieronder de inschrijving in het gevangenisregister in twee delen: Boven is
linkse en beneden is het rechter deel (inclusief handtekening van de gestrafte)
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden
12 april 2016: Mary Bucner, geboren te Sibolga (Ned. Oost-Indië) op 16 juni
1926 en weduwe van Adrianus Jacobus Ros (1930-2005). Ze behoorde tot
de familie Ros uit Harlingen.
7 januari 2017: Marijn Ros, geboren op 13 juni
1937 te Krabbendijke, echtgenoot van Diny van
Dam. Hij was een zoon van de door ons
meerdere malen vermelde predikant Marijnis Ros
(1905-1991) en Antonia Johanna Geertruida van
den Berg (1903-2003). Ze behoorden tot de
familie uit Sprang.
17 januari 2017: Adrianus Ros geboren op 11
februari 1930, echtgenoot van Maria Johanna
Marelisse. Ook hij was van de familie uit
Sprang.
29 december 2016: Adèle Grada
Peters, geboren op 22 januari 1923,
sedert 11 juli 1975 weduwe van
Gerardus Bernardus Ross. Ze
behoorde tot de familie uit Zevenaar.
Nieuwe lezers
Arnold H.J. van Strien, Haarlem.
Nakomeling van Maria Wilhelmina
Ross van de Familie Ross uit Goes.
C.A. Ros, 3195 TD Pernis. (familie Ros, Sprang)
M. Rossen, 2133 AC Hoofddorp (Familie Ros/Rossen Roosendaal)

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.

