
 

No. 90 april 2018 

Beste naamgenoten, 
 

Voorjaar !! En dus tijd voor een volgende Ross Newsletter. De 
90e !!, onvoorstelbaar. 
We hebben elkaar nog niet ontmoet na de feestdagen 2017 en 
hebben we u  ook niet kunnen bedanken voor de goede wensen 
die wij op allerlei mogelijke manieren gestuurd kregen. Bij deze 
dan alsnog onze dank voor uw wensen. 
 

We moeten dit jaar beginnen met niet zo goed nieuws uit de lan-
den aan de andere kant van de Atlantische oceaan. 
Jammer, maar wij kunnen er weinig (liever gezegd niets) aan 
doen. 
 

Positiever was de newsletter van het Tain & District Museum. U 
ziet wel waarom. 
De rubriek genealogie is voor het grootste deel gevuld met gege-
vens van de familie Ros uit Den Haag/Amsterdam. Met name de 
stamreeks van een 104-jarige neemt nogal wat ruimte in. Een 
stamreeks van 11 generaties is eigenlijk wel een uitzondering. 
Pagina 8 bevat een artikeltje over de beroemde Ross Fountain in 
Edinburgh die hard aan renovatie toe is.  
 

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-Association-

USA/169618266382904?fref=ts 

 
Canada 
Internet: http://www.greatclanross.org 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-of-
Canada/142686969087810 

 

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 Tain and Dis-
trict museum fungeert daar als zodanig: Op het Internet vindt u het muse-
um  onder de link: 
http://www.tainmuseum.org.uk// 
 

INTERNATIONAL (CLAN) NEWS 
CANADA 
In de vorige Ross Newsletter schreven we al over de problemen in de 
U.S.A. betreffende het in standhouden van een clan organisatie, nu moe-
ten we nog grotere problemen melden in Canada. 
Het bestuur heeft daar in het najaar van 2017 een enquete gehouden on-
der de leden omdat ze het idee hadden dat er geen of nauwelijks meer be-
langstelling was  van leden om zich voor de clan in te zetten. Van vier le-
den kregen ze antwoord. Alle vier zouden wel naar een jaarvergadering 
komen maar hadden geen belangstelling in een bestuursfunctie. 
 

Mede gezien het gebrek aan antwoorden heeft het huidige bestuur beslo-
ten dit jaar geen Algemene Ledenvergadering te beleggen. Omdat ook de 
functie van nieuwsletter redacteur vacant is  zal er ook geen nieuwsbrief  
verschijnen en zullen ook geen contributies geïnd worden. Men zal probe-
ren nieuws per email rond te sturen. 
 

Het huidige bestuur ziet reacties hierop met belangstelling tegemoet en 
vertrouwt er op dat binnen niet al te lange tijd de zaak weer op de rails ge-
zet kan worden. Clan Ross Canada heeft een rijke geschiedenis en het 
zou zonde zijn als die traditie verloren zou gaan.  
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Wij houden u op de hoogte. 
U.S.A. 
De Zomer-Newsletter uit de U.S.A. (kort geleden ontvangen) bevat o.a. 
een leuk artikel over het maken van een kilt hoofd zakelijk gericht op  clan-
leden die dat zelf willen doen. Het gaat te ver het artikel hier weer te geven 
maar mocht u er belangstelling voor hebben dan is een kopie of een scan 
snel gemaakt. 
Fran Buman de genealogisch adviseur van de clan schreef en artikel 
“Basics for finding your ancestors in Scotland”. Voor beginners (ook buiten 
de U.S.A.) zeker aan te raden. 
Verder zoals gebruikelijk veel aandacht voor meerdere highlandgames die 
gehouden zijn en die (op dat moment) nog moesten komen. 
 

SCHOTLAND 
Vorige maand verscheen de “Commemorative 50th Anniversary Edition” 
van de newsletter van het Tain en District Museun en Clan Ross Centre. 
Deze speciale editie is uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Chief 
David 50 jaar geleden “geroepen” werd de functie van Chief op zich te ne-
men na het overlijden van Miss Rosa Williamson Ross of Pitcalnie. 
Het leek ons wel juist David’s eigen boodschap hier (vertaald) over te ne-
men: 
 

“2018 is wel een speciaal jaar voor uw chief, David Ross of Ross en Balna-
gowan, en voor de clan. De belangrijkste gebeurtenis is wel dat mijn vrouw 
Eileen en ik ons diamanten huwelijk vieren De bruiloft vond plaats op 7 fe-
bruari 1958  in Edinburgh, Schotland 

Verder vier ik op 24 maart  het feit dat ik 50 jaar Chief van clan Ross ben.Ik 
ben in deze functie benoemd na de dood van mijn verre nicht Miss Rosa 
Williamson Ross of Ross en Pitcalnie, die op de leeftijd van 99 jaar over-
leed. Zij was het laatste lid van de familie Ross of Pitcalnie die recht had 
op die titel. 
 

Verder is het goed te memoreren dat er, inclusief ik zelf, 27 Chiefs zijn die 
allen afstammen van Farquhar de eerste graaf van Ross. Na de 4 Earls of 
Ross waren er 13 leden van de familie Ross of Balnagowan, daarna 9 le-
den van de familie Ross of Pitcalnie en tenslotte ikzelf van de familie Ross 
of Shandwick.”  

Naast de clanorganisaties uit Canada, Nieuw Zeeland, U.S.A, Finland en 
Australië hebben ook wij ons steentje bijgedragen met onze felicitaties en 
enkele foto’s. 
 

David heeft een vrij uitgebreid artikel geschreven over de Rosses van 
Shandwick, de famile waar hij toe behoort. Dat artikel staat op de website 
van het museum: 
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http://www.tainmuseum.org.uk/ross-of-shandwick.asp 

Overigens is een bezoekje aan de museum-website best de moeite waard 
om iets meer te weten te komen over Clan Ross. 
Daar vindt u ook een schematisch overzicht van de chiefs van Clan Ross 
en hun afstamming. 
 

GENEALOGIE  
Pilotenhelpers 
In de vorige Newsletter schreven we dat we nog wat onderwerpen op de 
plank hadden, o.a. “Pilotenhelpers”. In die lijst komt één naamgenoot 
(zonder gegevens) voor en dat is een verre neef van mij die inmiddels 
overleden is. Dat levert geen stof voor een verhaal op. 
 

Napoleon 
Anders ligt het met de database met Nederlandse militairen in dienst van 
Napoleon. 
De database van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) be-
vat nogal wat naamgenoten Ros(10X) en Ross (8X). Alle records bevatten 
de persoonsgegevens, de ouders, en de eenheid waarin ze gediend heb-
ben. We gaan kijken of we ze allemaal in onze gegevens kunnen terugvin-
den. 
 

Persoonslijsten van overleden naamgenoten in 2016. 
Vorige week ontvingen we van het Centraal Bureau voor Genealogie  de 
persoonslijsten van de in 2016 overleden naamgenoten, 34 stuks. 
 

De oudste van de overledenen was Maria Cornelia Ros, geboren te Am-
sterdam op 17 mei 1912 en overleden aldaar 4 december 2016. Ze heeft 
dus de zeer respectabele leeftijd bereikt van 104 jaar en 6 maanden. 
Ze behoorde tot de familie Den Haag/Amsterdam. Over die familie is tot nu 
toe nog niet zo veel gepubliceerd vandaar dat we haar stamreeks opge-
steld hebben. Deze bestaat uit 11 generaties eindigend bij Philip Ros, sol-
daat,  die in 1626 te Den Haag trouwde met Hester d’Acket. 
 

Stamreeks: 
 
Maria Cornelia Ros is geboren op vrijdag 17 mei 1912 te Amsterdam, is over-
leden op zondag 4 december 2016 aldaar, handwerkonderwijzeres.  Maria 
werd 104 jaar. 
Maria trouwt op woensdag 22 maart 1944 te Amsterdam met Desiderius de 
Bakker, zoon van Pieter Johannes Augustinus de Bakker en Maria Magda-
lena Vaal.  Desiderius is geboren op zondag 1 september 1907 te Amsterdam, 
is overleden op vrijdag 27 oktober 1972 aldaar.  Desiderius werd 65 jaar. 
Van Desiderius en Maria zijn geen kinderen bekend. 
II  
Johannes Antonius Ros is geboren op maandag 9 maart 1874 te Amster-
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dam, is overleden op zondag 30 november 1924 aldaar, werkman bij Mij. Ne-
derland.  Johannes werd 50 jaar. 
 

Johannes werd  op 12-12-1893 aangewezen voor militaire dienst, en op 05-03-

1894 geplatst bij het Regiment Grenadiers en Jagers, op 07-08-1895 voor 
twee jaar gedetacheerd bij het Koloniaal werfdepot (in Harderwijk), op 16-12-

1897 terug uit Oost-Indie, op 04-03-1901 gepasporteerd. 
 

Johannes had een buitenechtelijke relatie (1) met Rolina Visser, dochter van 
Willem Visser en Geertje van der Meer.  Rolina is geboren op zaterdag 26 
juli 1879 te Hoogeveen, is overleden op vrijdag 17 april 1931.  Rolina werd 51 
jaar. 
Rolina was later gehuwd (2) met Jacob Porsius. 
 

Van Johannes en Rolina zijn twee natuurlijke kinderen bekend. 
 

Johannes trouwt op donderdag 31 maart 1910 te Amsterdam (2) met Cornelia 
Maria Kramer, dochter van Johannes Bernardus Kramer en Anna Margare-
tha Portasse.  Cornelia is geboren op zaterdag 8 december 1877 te Amster-
dam, is overleden op dinsdag 15 juni 1954 aldaar.  Cornelia werd 76 jaar. 
 

Van Johannes en Cornelia zijn drie kinderen bekend. 
 

III  
Pieter Ros is geboren op vrijdag 29 juni 1838 te Amsterdam, is overleden op 
woensdag 31 juli 1889 aldaar, kastenmaker (1873).  Pieter werd 51 jaar. 
Pieter trouwt op zondag 3 april 1864 te Amsterdam met Johanna Maria Lind-
green, dochter van Petrus (van) Lindgreen en Johanna Elisabeth Wouters.  
Johanna is geboren op zaterdag 29 september 1838 te Hoorn, tapster. 
Van Pieter en Johanna zijn zes kinderen bekend. 
IV 

Jan Ros is geboren op dinsdag 19 december 1809 te Amsterdam, is n.h ge-
doopt op zondag 14 januari 1810 aldaar (Oude Kerk) (door Ds. Johannes 
Visch), is overleden op donderdag 28 januari 1847 aldaar , zadelmaker 
(1835) , wonende te Amsterdam.  Jan werd 37 jaar. 
Jan trouwt op donderdag 5 maart 1835 te Amsterdam met Geertjen van Dijk, 
dochter van Pieter van Dijk Bronsz. en Catharina Pollet.  Geertjen is gebo-
ren op woensdag 12 augustus 1807 te Amsterdam, is Herv. gedoopt op vrijdag 
28 augustus 1807 aldaar (Oude Kerk).    
Van Jan en Geertjen zijn negen kinderen bekend. 
 

V  

Pieter Ross is n.h gedoopt op vrijdag 19 juli 1776 te Amsterdam (Westerkerk) 
(door Ds. Theodorus Adrianus Clarisse) , is overleden op zaterdag 8 januari 
1848 aldaar (in het huis Utrechtsestraat 117), aanspreker.  Pieter werd 71 jaar. 
Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 19 april 1805 te Amsterdam  met Martha 
van Oonk.  Martha is geboren rond 1778, is overleden op zondag 2 juli 1837 
te Amsterdam.   
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Van Pieter en Martha zijn vijf kinderen bekend. 
 

VI 
Pieter Ros is n.h gedoopt op woensdag 5 januari 1746 te Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) (De moeder wordt vermeld als Maria van der Land.)  (doopgetuigen wa-
ren Pieter Ros en Willemijntje van Gulick), is overleden op vrijdag 17 septem-
ber 1802 aldaar, witwerker.  Pieter werd 56 jaar. 
 

Pieter Ros is van beroep "witwerker" (iemand die voorwerpen van wit hout ver-
vaardigt). 
Alida Louwe, de achterblijvende weduwe van Pieter Ros plaatst na zijn overlij-
den de volgende advertentie: 
"Deez morgen ontwakende, bevond ik mij in de bitterste droefheid gedompelt. 
De Heer van leven en dood had my in de afgeloopen nacht myne dierbaare 
Man PIETER ROS en myne twee behuwde Zoons hunne waardige Vader weg-
gerukt. Waarschynelyk maakte een toeval op de Borst een einde aan zijn werk-
zaam Leven, waarin hy byna den ouderdom van 56 Jaaren had bereikt. Wy 
trachten ons by deeze ontzettende slag aan Gods wille te onderwerpen. Men 
verschoone ons echter van rouwbeklag, dat ons meer op nieuw bedroeven, als 
ons verdriet verligten zou. 
Amsterdam, den 17 September 1802 

ALIDA LOUWE, wed. Pieter Ros 

De Witwerkers-Affaire zal gecontinneerd worden op de Firma van de Wed. Pie-
ter Ros en Zoon." 
 

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 3 april 1772 te Amsterdam (1) met Geer-
truij Hasenberg\Hasenbrug.  Geertruij is begraven op dinsdag 27 december 
1796 te Amsterdam. 
 

Van Pieter en Geertruij zijn drie kinderen bekend. 
 

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 8 december 1797 te Amsterdam (2) met 
Alida Louwe. 
Alida was eerder gehuwd (1) met David Bouma. 
Van Pieter en Alida zijn geen kinderen bekend. 
 

VII  
Pieter Ros is n.h gedoopt op woensdag 5 augustus 1722 te 's-Gravenhage 
(Grote Kerk) (doopgetuigen waren Andries Koense en Pieternel Ros). 
Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 6 september 1743 te Amsterdam met Ma-
ria van der Tant.  Maria is begraven op dinsdag 23 december 1788 te Amster-
dam. 
Van Pieter en Maria zijn vijf kinderen bekend. 
 

VIII  
Johannes Ros is n.h gedoopt op dinsdag 14 februari 1702 te 's-Gravenhage 
(doopgetuigen waren Johannis Ros en Kornelia Ros). 
Johannes gaat in ondertrouw (n.h) op zondag 29 december 1720 te 's-

Gravenhage, trouwt (n.h) op zondag 12 januari 1721 aldaar (Grote Kerk) (1) 
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met Johanna Mangenije.  Johanna is afkomstig uit 's-Gravenhage. 
Van Johannes en Johanna zijn zes kinderen bekend. 
 

Johannes gaat in ondertrouw (n.h) op zondag 30 november 1738 te 's-

Gravenhage, trouwt (n.h) op zondag 14 december 1738 te Scheveningen (2) 
met Helena Haalwater\Haakwater.  Helena is afkomstig uit 's-Gravenhage, is 
begraven op zondag 12 december 1784 te Amsterdam (St. Antoniskerkhof). 
Van Johannes en Helena is een kind bekend. 
 

IX 

Pieter Ros is n.h gedoopt op vrijdag 27 juli 1663 te 's-Gravenhage (Oude 
Kerk). 
Pieter gaat in ondertrouw (n.h) op zondag 7 juli 1697 te Rijswijk, trouwt (n.h) 
op zondag 11 augustus 1697 te Monster (1) met Jacomina van Leeuwen. 
Van Pieter en Jacomina zijn geen kinderen bekend. 
Pieter gaat in ondertrouw (n.h) op zaterdag 14 juni 1698 te Rijswijk, trouwt 
(n.h) op zondag 29 juni 1698 te Monster (2) met Pieternella van der Spek. 
Van Pieter en Pieternella zijn zeven kinderen bekend. 
 

X  

Jan Ros. (in 1674 Ross) 
Jan gaat in ondertrouw op zondag 7 november 1655 te 's-Gravenhage met Ca-
tharina Pauwels van Heemstede, dochter van Paulus van Heemstede en 
Margaretha Florenbij.  Catharina is gedoopt op zondag 31 oktober 1638 te 's-

Gravenhage, is begraven op vrijdag 27 november 1716 aldaar.  Catharina 
werd 78 jaar. 
 

Van Jan en Catharina zijn acht kinderen bekend. 
 

XI 
Phillip Ros, soldaat. 
Phillip gaat in ondertrouw op zondag 29 maart 1626 te 's-Gravenhage met 
Hester d' Acket. 
Van Phillip en Hester zijn zeven kinderen bekend. 
 
 
 
Oproep: 
In de vorige Newsletter deden we een oproep om te reageren als iemand 
nazaten zou kennen van Matthijs Ros en Maria Francina Verschuren. Het 
ging met name om zoon Petrus die opgenomen geweest is in Sint Joris te 
Delft. De oproep heeft niets opgeleverd. We zullen Lucie Beaufort  daar-
van op de hoogte stellen. 
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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. 
 

ROSS FOUNTAIN. 
Het is gedurende meer dan 150 jaar een belangrijk herkenningspunt 
geweest: De Ross Fountain in Princes Street Gardens. 
Toen bleek dat de fontein in zeer slechte staat begon te raken heeft 
Norman Springford, oprichter van de Apex Hotels het initiatief genomen te 
gaan restaureren. Bij het begin van de werkzaamheden bleek al direct dat 
de constructie erg slecht was. De gietstukken van de fontein waren aan 
elkaar geschroefd maar veel bouten waren gebroken en de onderdelen 
werden vaak bijeen gehouden door roest. Veel onderdelen moesten geheel 
opnieuw gemaakt worden. 
De planning was de fontein in het voorjaar van 2018 gereed te hebben 
maar het is de vraag of dit gaat lukken. (De laatste planning is zomer 2018) 
 

De fontein werd oorspronkelijk in Frankrijk gemaakt . Het werd gespot op 
een tentoonstelling in Londen door Daniel Ross een wapenmaker en 
filantroop uit Edinburgh die de fontein aan de stad schonk in 1869. De 
onthulling vond plaats in 1872. De schenker heeft zijn fontein nooit gezien 
want hij overleed in 1871. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Boven: Zo was het. 
Rechts: Na de ontmanteling. 

 
 
FAMILIEBERICHTEN 
Geen familieberichten. 
Nieuwe lezer:  Bart Ros, email-lezer, Familie Sprang. 

                                                                                                                         

 

 

 

 


