
 

No. 88 augustus 2017 

Beste naamgenoten, 
 
Het einde van de vakantietijd nadert en dat betekent voor ons weer het 
gaan maken van een volgende Ross Newsletter. 
 
Zo ook dit jaar. Uiteraard is altijd weer de vraag wat hebben we na 87 vori-
ge newsletters? Gelukkig valt dat altijd weer mee. Waren we vroeger hele-
maal afhankelijk van de naamgenoten in de USA,. Canada en Nieuw 
Zeeland. Tegenwoordig ligt dat toch wel anders. Internet en de digitale toe-
gang tot archieven maken het wel eenvoudiger. 
 
Toch beginnen we ook deze keer weer met wat internationaal nieuws uit de 
newsletters die we ontvangen (tegenwoordig digitaal.) 
Het artikeltje over Little Ross, een eilandje bij de westkust van Schotland 
had u mogelijk als eens ergens gezien want het heeft in meerdere kranten 
gestaan. 
In de rubriek Genealogie aandacht voor de Amsterdamse  Rossen afstam-
mend van Barend Ros en wat over marktkaarten in Amsterdam 
 
Op blad 7 een aankondiging m.b.t. de Edinburgh Tattoo en de TV-
uitzending daarvan.  
Het laatste blad is weer bestemd voor familieberichten voor zover die er 
zijn. 
 
Veel leesplezier, 

George en Wil Ross, 
Evelindeflat 55, 

4707 EX Roosendaal. 
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INTERNATIONALE CLAN ADRESSEN 
Gebleken is dat met name de adressen van Clan Ross in Australië en Nieuw 
Zeeland niet betrouwbaar zijn. We hebben die dan ook weggelaten 
 
U.S.A. 
Internet: http://clanross.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-
USA/169618266382904?fref=ts 
 
Canada 
Internet: http://www.greatclanross.org 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-of-
Canada/142686969087810 
 
Het adres van onze eigen website is uiterard wel betrouwbaar: 
Nederland 
Internet: http://clan-ross.nl/ 
Genealogische gegevens zijn te vinden via de “Nederlandse Site” en 
“genealogie” 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-
Nederland/529810883756336 Uiteraard mag u deze pagina “Leuk vinden”. 
Graag zelfs. 
In Schotland is er weliswaar geen clan association maar het het Tain and Dis-
trict museum fungeert daar als zodanig: Op het Internet vindt u het museum  
onder de link: 
http://www.tainmuseum.org.uk// 
 
INTERNATIONAL (CLAN) NEWS 
 
CANADA 
De Lente-editie van de Newsletter in Canada bevat een vrij uitgebreid artikel 
over het  Ross Farm Museum  In New Ross, Nova Scotia, Canada. 
De beheerders schrijven er zelf over: 
Bij het Ross Farm Museum willen we onze be-
zoekers het belang van het land in het verleden 
van Nova Scotia leren begrijpen. We willen dat 
je ziet waarom we trots zijn op ons landelijk erf-
goed. Laten we u helpen om te ontdekken hoe 
het leven was in een Nova Scotian familieboer-
derij in de 1800's en begin 1900's.  
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Mocht u meer willen weten over dit leuke museum bezoek dan hun website:  
https://rossfarm.novascotia.ca 
U.S.A. 
In het laatste Clan Ross News van Clan Ross America (= U.S.A.) geeft Fran 
Bumann, de genealogisch adviseur, een soort cursus “Familieonderzoek voor 
beginners”. Alhoewel wij het niet voor 100% met haar aanpak eens zijn is het 
voor de beginnende genealoog een goed uitgangspunt. Ze geeft ook nog een 
verwijzing naar de instructiepagina’s van de LDS-kerk (Mormonen): family-
search.org/learn/wiki/en/Schotland. 
Vervang in dit adres Scotland door The Netherlands genealogy en er ver-
schijnt een vrij uitgebreide instuctie-site voor genealogie in Nederland. Met 
bijzonderheden per provincie. 
Verder uiteraard veel verslagen van bezoeken aan Highland games met 
plaatjes en een leuk artikel over het vervaardigen van een kilt. Het merendeel 
van hun lezers zal daar zeker niet aan beginnen maar het is toch een leuk arti-
kel om te lezen. Geïnteresseerd? Laat het even weten. Een Scan is snel genoeg 
gemaakt. 
 
SCHOTLAND 
 
Naar ons idee eerder in het seizoen dan andere jaren is in Tain de Tain 
Highland Gathering gehouden. Op zaterdag 8 juli 2017 was het zover. 
Als gewoonlijk werden de games vooraf gegaan door een mars van de offici-
als vanuit het centrum van Tain naar het veld waar de games plaats vonden: 
De Glenmorangie Groud naast de Glenmorrangie distillery langs de A9 ,de 
hoofdverbindingsweg van Inverness naar Dornoch. 
Ook gebruikelijk is dat David Ross of Ross en Balnagown, chief van Clan 
Ross met zijn gezin aanwezig is. Bijgaande foto getuigt daarvan. 

Chieftain van de Gathering was dit 
jaar Mr. Duncan Mackay, oud 
hoofd van de 
Craighill Prima-
ry School in 
Tain. 
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LITTLE ROSS. 
Belangstelling voor  het kopen van een klein stukje Schotland? Little Ross een 
29 acre groot eiland voor de kust van Zuidwest Schotland is te koop voor 
325.000 Euro. Dat is minder dan de gemiddelde prijs van een eerste klas wo-
ning in Londen. 
Het eiland is de thuisbasis van een werkende vuurtoren (die niet in de prijs 
inbegrepen is) die ontworpen is door Alan Stevenson. 
Het eiland wordt verkocht inclusief een origineel huis met zes slaapkamers dat 
voorheen bewoond werd door de vuurtorenwachter. Het huis heeft wel een 
opknapbeurt nodig. 
 
Het eiland is alleen  bereikbaar per privé boot of per helicopter. Heeft iemand 
belangstelling? De Schotse makelaar Galbraith regelt de verkoop namens de 
huidige eigenaar , de St Mary’s Isle Estate. 

GENEALOGIE  
 

Na het verschijnen van de vorige Ross Newsletter ontvingen we van de Heer 
E.J.G. Ross bericht dat zijn vader, Wilhelm Ros in april jongstleden. was over-
leden. Zij behoren tot de familie Ros die wij aanduiden als “Amsterdam Ba-
rend”. Het is lang geleden dat we over die familie iets gepubliceerd hebben . 
Daarom de navolgende stamreeks: 
I  stamhouder 

Wilhelm Ros is geboren op dinsdag 28 juli 1925 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 
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15 april 2017 te Haarlem, is gecremeerd op maandag 24 april 2017 te Driehuis. Hij werd 91 
jaar. 
Hij trouwt op donderdag 29 november 1956 te Amsterdam met Johanna Nijhof. Johanna is 
geboren op zaterdag 24 december 1927 te Barneveld, is overleden op vrijdag 13 november 
1992 te Diemen. Zij werd 64 jaar. 
 

Van hen zijn twee kinderen bekend. 
 

II  vader 

Johan Wilhelm Ros is geboren op maandag 20 februari 1893 te Amsterdam, is overle-
den op donderdag 8 december 1983 aldaar. Hij werd 90 jaar. 
Hij trouwt op donderdag 5 juli 1923 te Amsterdam met Neeltje Schoppenhorst, dochter van 
Heinrich Wilhelm Schoppenhorst en Neeltje Gude. Neeltje is geboren op zondag 5 juni 
1898 te Haarlem, is overleden in 1976 te Amsterdam (in het Eduard Douwes Dekker-huis). Zij 
werd 78 jaar. 
 

Van hen is een kind bekend. 
 

III  grootvader 

Theodorus Christiaan Ros is geboren op zondag 11 maart 1855 te Amsterdam, is 
overleden op zaterdag 22 december 1894 aldaar (oorzaak: teering (TBC), volgens  het Bur-
ger Weeshuis te Amsterdam) op 31 december 1894. Hij werd 39 jaar. 
Hij trouwt op donderdag 11 augustus 1887 te Amsterdam met Wilhelmina Johanna Luijke, 
dochter van Willem Frederik Luijke en Leentje van Dam. Wilhelmina Johanna is geboren 
op zaterdag 22 juni 1867 te Amsterdam, is overleden op zaterdag 8 februari 1896 aldaar. Zij 
werd 28 jaar. 
 

Het gezin woont in Amsterdam o.a. op de adressen Marnixstraat 149 en Wittenkade 23. 
De kinderen zijn na het overlijden van de ouders geplaatst in het Burger-Weeeshuis. 
 

Van hen zijn vijf kinderen bekend. 
 

IV  overgrootvader 

Dirk Ros is geboren op woensdag 2 maart 1825 te Amsterdam, is overleden op zondag 3 
december 1911 aldaar. Hij werd 86 jaar. 
Hij trouwt op woensdag 20 juni 1849 te Amsterdam met Alida Agatha Schmaltz, dochter van 
Frederik Willem Schmaltz en Maria Gesina Baars. Alida Agatha is geboren op dinsdag 30 
december 1823 te Amsterdam, is overleden op vrijdag 14 september 1900 aldaar. Zij werd 76 
jaar. 
 

Het gezin woont in 1874 in Amsterdam, Jacob  van Kampenstraat 17. 
 

Van hen zijn drie kinderen bekend. 
 

V  betovergrootvader 

Christiaan Ros is R.K. gedoopt op donderdag 19 oktober 1786 te Amsterdam (Kerk de 
Lelij) (doopgetuigen waren Christiaan Negers en Anna Margaretha Thijssen). 
Hij trouwt op zondag 16 mei 1813 te Amsterdam met Annetje van Maarseveen, dochter van 
Joost van Maarseveen en Anna van Smout. Annetje is gedoopt op zondag 4 juni 1786 te 
Amsterdam. 
 

De volgende adressen zijn bekend: Lange Wiesel, Oude Nieuwstraat 29 en O.Z.Voorburgwal 
428. 
 

Van hen zijn zeven kinderen bekend. 
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VI  oudvader 

Hermanus Ros is R.K. gedoopt op zaterdag 13 juni 1750 te Amsterdam (Kerk: Stadhuis 
van Hoorn) (doopgetuigen waren Hermanus Bosch en Catharina Goossens), is begraven op 
dinsdag 2 oktober 1798 aldaar. Hij werd 48 jaar. 
Hij gaat in ondertrouw op vrijdag 14 juli 1775 te Amsterdam met Maria van Bellecom, dochter 
van Hendrik Bellecom en Anna Thijssen. Maria is gedoopt op donderdag 19 april 1753 te 
Amsterdam. 
 

Van hen zijn elf kinderen bekend. 
 

VII  oudgrootvader 

Barend Ros is geboren rond 1709, is begraven op donderdag 9 mei 1771 te Amsterdam. 
Hij werd ongeveer 62 jaar. 
Hij gaat in ondertrouw op vrijdag 30 april 1734 te Amsterdam met Cornelia Goossens
(Gosse), dochter van Christophorus Goossens en Catarina Verhagen. Cornelia is R.K. ge-
doopt op vrijdag 8 maart 1709 te Amsterdam, is begraven op vrijdag 10 april 1778 aldaar. Zij 
werd 69 jaar. In 1775 woont Cornelia  op de Prinsengracht. 
 

Van hen zijn zeven kinderen bekend. 
 

Marktkaarten Amsterdam. 

Marktkaarten zijn kaarten in het archief van de Dienst Markwezen met gegevens van 
kooplieden met een vaste standplaats op de markt. De oudste kaarten dateren van 

voor1922. Het betreffen staanplaatsen 
voor handkarren en manden langs de 
openbare weg. 
Ook Klaas Ros geboren te Amsterdam 
op 3 maart 1895, zoonvan Gerhardus 
Ros en Regina Metz  werd ingeschreven 
bij de Dienst Markwezen. We wisten al 
dat hij aardappelhandelaar was en in de 
Sumatrastraat woonde maar dat hij op 
zaterdag  aardappelen groenten en fruit 

in de Sumatrastraat uitventte is een nieuw gegeven Leuk is bovendien dat er op zijn 
kaart ook een pasfoto bevestigd is. De vergunning werd afgegeven op  9 maart 1935 
en is op 23 november 1935 weer ongeldig geworden. Klaas behoorde tot de Familie 
Ros Amsterdam Barend (zie ook de stamreeks van Wilhelm Ros). 
 
Een andere naamgenoot die zich in Amsterdam bezig hield met ambulante handel was 
Marinus Hermanus Albert Ros geboren op 27 maart 1909 te Amsterdam, zoon van 
Johan Ros en Maria Margaretha Johanna Wielart (Familie Amsterdam/Schuttorf). Op 
9 mei 1934 is hij in Amsterdam in het huwelijk getreden met Elisabeth Vogel die in 
Amsterdam geboren is op 16 juli 1915. 
Van dit echtpaar weten we niet meer dan wat hier vemeld is. Je zou kunnen veronder-
stellen dat ze uit Amsterdam weggetrokken zijn maar de verkregen marktvergunning 
geeft in ieder geval aan dat ze tot 1939 in Amsterdam woonden. Het laatst in de Lau-
rierstraat. Jammer genoeg is deze kaart niet voorzien van een pasfoto. Ook Marinus 
handelde in aardappelen, groenten en fruit maar heeft zich ook bezig gehouden met 
de verkoop van bloemen en planten. 
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EDINBURGH TATTOO 2017 

De beroemde Royal Edinburgh Military Tattoo is (wordt) dit jaar gehouden van 4 t/m 26 au-
gustus. Als gebruikelijk wordt de tattoo door de BBC uitgezonden. Dit jaar op maandag 28 
augustus. Het tattoo-office kon ons nog geen tijd noemen maar meestal is dat in de vooravond. 

Hieronder een paar plaatjes van de tattoo 2017: 

Meer plaatjes zijn te zien op :https://www.edintattoo.co.uk/edintattoo 
 
Met LED-verlichting kan je een kasteel zelfs veranderen in de Schotse Vlag !! 
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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. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

 

Overleden 

 

In het hoofdstukje Genealogie op 

blz. 4 hebben we u laten kennis 
maken met Wim Ros die in 
april 2017 in Haarlem is 
overleden. 
 
Hiernaast een verkleinde 
afdruk van de rouwcirculaire 
die we ontvingen van zoon 
Eric 
 
We zijn heel blij met de foto 
die ook bij het bericht 
aanwezig was. 
 

 
We hebben deze keer geen andere 
familieberichten. Ook zijn er deze keer 
geen nieuwe lezers.  
Volgende keer beter zullen we maar 
denken. 

 
 
 
 
 

Distel, het nationale embleem van Schotland: 


