
 

No. 91 augustus 2018 

Beste naamgenoten, 
 

Het is u wellicht niet opgevallen maar in de ondertekening van de-
ze inleiding ontbreekt de naam van Wil. Op 9 juni j.l. is ze, verblij-
vend in Hospice Roosdonck in Roosendaal in haar slaap overle-
den. 
Bij een galoperatie in januari is geconstateerd dat er kanker-
uitzaaiingen waren in de buikholte. Nader onderzoek heeft nooit 
aan het licht gebracht waar zich een tumor bevond. Omdat ze een 
ingrijpende behandeling met chemo en een operatie niet zag zit-
ten heeft ze besloten aan die behandeling niet te beginnen en te 
kiezen voor nog een poosje kwaliteit van leven. Dat is er niet echt 
van gekomen. Eind mei heeft ze zich laten opnemen in het hospi-
ce hier in Roosendaal. Op 15 juni hebben we haar begraven op 
begraafplaats Zegestede. 
Na 90 Newsletters die we samen maakten zal ik het voortaan al-
leen doen. 
De tekst van de rouwkaart vindt u bij de overige familieberichten. 
op pagina 8 

 

 

Veel leesplezier, 
George 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 
De activiteiten van Clan Ross Canada bestaan op dit moment uit niets an-
derds dan zo nu en dan bericht op de website. 
Ze zoeken mensen die: 

• Een newsletter kunnen samenstellen 

• Gemotiveerd zijn iets meer te leren over Clan Ross, 

• Iemand die een genealogie kan samenstellen  

• Iemand die zich wil verdiepen in Schotse humor en 

• Iemand………….  
 

Met andere woorden een compleet nieuw team om de clan association 
nieuw leven in te blazen. 
 
U.S.A. 
Clan Ross America leeft nog iets meer dan Canada. In ieder geval trachten 
ze een newsletter te maken die echter alleen digitaal verspreid wordt. 
De laatste is de “Zomer 2018” editie. Daarin o.a. een uitleg van Fran Bu-
mann, de genealogisch adviseur, over de gegevens van Family Search. 
Een leerzaam verhaal. 
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SCHOTLAND 
Het Tain & District Museum heeft na de newsletter die we in onze vorige 
editie behandeld hebben geen nieuwe newsletter uitgegeven. 
Wel is men op dit moment bezig de website bij te werken. 
 
GENEALOGIE 
Sinds een paar jaar is de website www.zoekakten.nl een begrip geworden 
in de genealogiewereld. Van bijna alle gemeenten van Nederland  en Bel-
gië stonden de akten van de Burgerlijke Stand en de volledige registers 
van de Doop– Trouw– en Begraafboeken op de site. Hoe gemakkelijk was 
het niet even de akte te raadplegen als je in bijvoorbeeld Wie Was Wie ie-
mands geboorte gevonden had. 
Hoe groot was de schrik toen ik van de week zo’n akte nodig had en het 
volgende beeld op m’n scherm kreeg: 

Het is volslagen onduidelijk waarom men gestopt is. Gesproken wordt over 
een niet gevonden geschikte opvolger. Vrijwilligers voor !! 
Een alternatief is “Zoek naar scans” in de Genealogiewerkbalk . Daar kan 
men echter niet zo gericht een film aanwijzen.  
 

De collectie Nederlandse militairen in het leger vanNapoleon 
In de vorige Ross Newsletter hadden we deze bron al vermeld. Het leek 
interessant na te gaan of wij deze ingeschrevenen kenden. Dat is maar ten 
dele het geval. 
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Drie van de zeven naamgenoten met ss hebben we kunnen terugvinden in 
onze database. De andere vier hebben we niet gevonden, zelfs niet in de 
registers van de archieven.  Dat in de meeste gevallen de namen  
“verfranst” zijn is wel logisch. Het was immers een Frans leger. Het onder-
deel waarin ze dienden wordt ook netjes vermeld maar is voor de genealo-
gische gegevens van minder belang. 
We behandelen deze keer de 7 naamgenoten met ss. Die met één s ko-
men de volgende keer. 
Hier en daar zit wel eens een verschil tussen de in het register voorkomen-
de geboortedatum en de doopdatum. Dat is uiteraard verklaarbaar. 
Jammer is dat de oorspronkelijke registers alleen te raadplegen zijn bij de 
“Service Historique de la Defense” in Parijs en niet bij het NIMH. 
 

Jean Ross -20-08-1794- Maastricht 2e Regiment Tirailleurs van de Gar-
de  
Jean (Johan) Ross was een zoon van Guillaume (Willem) Ross en Maria 
Helena Scheffers. De geboortedatum in het register is onjuist. Moet zijn 20-

08-1796. Kan ook niet anders want zijn ouders zijn getrouwd op 13-09-

1795. Hij komt ook voor in de stamreeks Ros die op pagina 5 in deze-
Newsletter vermeld is. Hij behoort dus bij de familie Ros/Ross uit Maas-
tricht die voor een groot deel  in Nederlands Indië gewoond hebben. 
 

Gerard Ross -09-02-1794- Mook -85e Regiment Infanterie van Linie  
Gerard is volgends het register een zoon van André  Ross en Gertruda Ny-
lessen 

Van hem hebben we niets kunnen vinden. 
 

François Ross -14-05-1774 -Groningen- 123e Regiment Infanterie van 
Linie  

Hij is een zoon van Pierre Ross en Martha ??? (geen naam vermeld) 
Francois is niet te vinden. Ook niet in het archief van de stad Groningen. 
 

Guillaume Antoine Ross -11-10-1776- Maastricht -123e Regiment Infan-
terie van Linie 

Guillaume is een zoon van Gerrit Willem Ross en Elisabeth Rondel. Guil-
laume, noch zijn ouders zijn in Maastricht te vinden. 
 

Leonard Ross - ??-11-1783 -Beesd -125e Regiment Infanterie van Linie  

Leonard is volgens het register een zoon van Gerard Leonard  Ross en Eli-
sabeth Spyker. 
Ook in dit geval is niets van hen te vinden. 
 

Guillaume Ross - 20-01-1779 -Utrecht - 126e Regiment Infanterie van 
Linie  

Guillaume is volgens het register een zoon van Jacques Ross en Gertrude 
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van Dadelbeek. 
De werkelijkheid is: Gedoopt op 21-01-1774 Willem, zoon van Jacobus 
Ross en Geertruij Dadelbeek. 
Ze behoren tot de familie Ros/Ross uit Utrecht beginnend met een Johan-
nes. 
 

Thomas Ross -13-03-1786- Den Haag- 126e Regiment Infanterie van Li-
nie 

Het register vermeld als ouders Thomas Ross en Sophia Kamerling. Het 
doopregister zegt echter Thomas Ros, gedoopt op 15-03-1786 zoon van 
Paulus Ros en Pieternel Kamering  
Ze behoren tot de familie die wij aanduiden als “Den  Haag/Amsterdam”. 
 

Wordt vervolgd 

 
Stamreeks van Raymond Canisius Ros. 
 
I  stamhouder 
Raymond Canisius Ros is geboren op 22 juli 1948 te 's-Gravenhage, is overleden 
op 29 maart 2018.  Raymond werd 69 jaar. 
Raymond is op 28 december 1972 gehuwd met Brenda Maureen Coldenhoff.   
Van Raymond en Brenda zijn twee kinderen bekend: 
 

1 Michael Randolph Ros 
 2 Loretta Jane Ros  
 

II  vader 
Franciscus Wilhelmus Canisius Ros is geboren op 15 mei 1916 te Sabang 
(Sumatra (Ned. Indië)), is overleden op 16 februari 1985 te Sittard.  Franciscus 
werd 68 jaar. 
Franciscus is op 19 februari 1941 gehuwd met Johanna Elisabeth Ostreij ook ge-
naamd Östreich.  Johanna is geboren op 11 november 1916 te Medan (Sumatra 
(Ned. Indië)), is overleden op 2 maart 2002 te Oss. Johanna werd 85 jaar. 
Van Franciscus en Johanna zijn vier kinderen bekend: 
 

1 Ronald Adriaan Frans Ros is geboren te Medan (Sumatra (Ned. Indië)). 
Ronald was gehuwd met Astrid Coldenhoff.  Astrid is geboren  te Bandoeng 
(Java (Ned. Indië)). 

 

2 Joyce Elisabeth Maria Ros is geboren  te Medan (Sumatra (Ned. Indië)). 
 

3 Raymond Canisius Ros is geboren  te 's-Gravenhage, zie I. 
 

4 Eduard Gregorius Ros is geboren  te St.Michielsgestel. 
Eduard is gehuwd met Desiree Bal. 

 

III  grootvader 
Frans Willem Ros is geboren op 3 oktober 1890 te Singkarak (Sumatra (Ned. In-
dië)), gouvernementsambtenaar en Opzichter Theemaatschappij te Ampaloe. 
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Frans is op 4 november 1912 gehuwd met Wilhelmina Maria Adriana Neijboer.  
Wilhelmina is geboren op 30 augustus 1882 te Nijmegen. 
Van Frans en Wilhelmina zijn vier kinderen bekend: 
 

1 Maria Eleonora Wilhelmina Canisia Ros is geboren op 21 oktober 1913 te Sa-
wah Loento (Sumatra (Ned. Indië)), is overleden op 7 juli 2004 te Leidschendam-

Voorburg.  Maria werd 90 jaar. 
Maria is op  28 november 1939 gehuwd met Robert John MacGilavry.  Robert is 
geboren op 6 april 1913 te Djokjakarta (Java (Ned. Indië)). 

 

2 Cornelis Franciscus Wilhelmus Ros is geboren op 3 december 1914 te Sa-
bang (Sumatra (Ned. Indië)), is overleden op 18 september 1944 te Benkulen 
(Sumatra (Ned. Indië)).  Cornelis werd 29 jaar.  

 

3 Franciscus Wilhelmus Canisius Ros is geboren op 15 mei 1916 te Sabang 
(Sumatra (Ned. Indië)), zie II. 

 

4 Wilhelmus Petrus Canisius Ros is geboren op 14 december 1923 te Pati (Java 
(Ned. Indië)).  Wilhelmus werd 88 jaar. 

 

 

IV  overgrootvader 
Pierre Francois Ros is geboren op 30 juni 1850 te Padang Panjang (Sumatra 
(Ned. Indië)), is overleden op 7 maart 1918.  Pierre werd 67 jaar. 
Pierre is op 14 september 1880 gehuwd met Maria Adriana Petronella van Don.  
Maria is geboren op 19 juli 1863 te Padang (Sumatra (Ned. Indië)). 
Van Pierre en Maria zijn vier kinderen bekend: 
 

1 Helena Eleonora Ros is geboren op 18 juli 1882 te Tanah-Datar (Sumatra (Ned. 
Indië)). 

 

2 Cecilia Arnoldina Ros is geboren op 10 februari 1884 te Padang (Sumatra (Ned. 
Indië)). 

 

3 George Pieter Willem Arnold Ros is geboren op 4 juni 1885 te Padang 
(Sumatra (Ned. Indië)), is overleden op 7 mei 1889.  George werd 3 jaar. 

 

4 Frans Willem Ros is geboren op 3 oktober 1890 te Singkarak (Sumatra (Ned. 
Indië)), zie III. 

 

V  betovergrootvader 
Arnoldus (Nol) Ros(s) is geboren op 29 oktober 1812 te Maastricht, is overleden 
op 27 november 1869 te Padang (Sumatra (Ned. Indië)), militair.  Arnoldus werd 57 
jaar. 
Arnoldus is op 21 juni 1856 gehuwd met Carolina Manusama. 
Van Arnoldus en Carolina zijn twee kinderen bekend: 
 

1 Giliam Ros is geboren op 6 september 1847 te Pajacombo (Sumatra (Ned. In-
dië)), is overleden op 4 juli 1925 te Bandoeng (Java (Ned. Indië)).  Giliam werd 77 
jaar. 
Giliam is op 4 december 1865 gehuwd met Betsij Gomis.  Betsij is geboren op 
19 juni 1843 te Padang (Sumatra (Ned. Indië)), is overleden op 25 september 
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1903.  Betsij werd 60 jaar. 
 

2 Pierre Francois Ros is geboren op 30 juni 1850 te Padang Panjang (Sumatra 
(Ned. Indië)), zie IV. 

 

 

VI  oudvader 
Willem (Guillaume) Ros(s) is geboren rond 1745, is overleden op 31 januari 1826 
te Maastricht.  Willem werd ongeveer 81 jaar. 
Willem is op 13 september 1795 gehuwd met Maria Helena Scheffers.  Maria is 
geboren rond 1770 te Maastricht, is overleden op 10 augustus 1816 aldaar.  Maria 
werd ongeveer 46 jaar. 
Van Willem en Maria zijn acht kinderen bekend: 
 

1 Johannes (Jean) Ros(s) is geboren op 20 augustus 1796 te Maastricht, is over-
leden op 24 juni 1883 te 's-Hertogenbosch, schipper.  Johannes werd 86 jaar. 
Johannes is op 5 februari 1820 gehuwd (1) met Maria Agnes Dauna.  Maria is 
geboren op 4 november 1797 te Zandvliet (B), is overleden op 2 december 1850 
te 's-Hertogenbosch.  Maria werd 53 jaar. 
Johannes is op 5 juli 1851 gehuwd (2) met Henrica Barbara Passier.  Henrica 
is gedoopt op 27 februari 1800 te 's-Hertogenbosch. 

 

2 Anna Elisabeth Ros(s) is geboren op 13 juli 1799 te Maastricht, is overleden op 
20 februari 1875 aldaar, breister(1828).  Anna werd 75 jaar. 
Anna is op 28 februari 1828 gehuwd  met Johan Frederik Hitz.  Johan is gebo-
ren op 7 februari 1800 te Hall, korporaal. 

 

3 Godefridus Ros(s) is geboren op 18 januari 1802 te Maastricht, is overleden op 
3 juni 1822 aldaar, canonnier.  Godefridus werd 20 jaar. 

 

4 Willem (Gillis) Ros(s) is geboren op 18 januari 1802 te Maastricht, is overleden 
op 3 februari 1802 aldaar. 

 

5 Maria Magdalena Ros(s) is geboren op 21 oktober 1804 te Maastricht, is over-
leden op 7 mei 1891 aldaar.  Maria werd 86 jaar. 
Maria is op 30 januari 1851 gehuwd met Goslanus Levendel.  Goslanus is ge-
boren rond 1813 te Maastricht, militair. 

 

6 Maria Anna Ros(s) is geboren op 8 april 1807 te Maastricht. 
Maria is op 10 februari 1831 gehuwd met Mathijs Caris.  Mathijs is geboren op 
30 april 1808 te Maastricht. 

 

7 Catharina Ros(s) is geboren op 7 april 1810 te Maastricht, is overleden op 29 
september 1873 aldaar, breister.  Catharina werd 63 jaar. 
Catharina is op 11 februari 1841 gehuwd (2) met Christiaan van Duurling.  
Christiaan is geboren op 18 januari 1814 te Maastricht, kleermakersgezel. 

 

8  Arnoldus (Nol) Ros(s) is geboren op 29 oktober 1812 te Maastricht, zie V. 
 

Bij het zoeken naar gegevens uit Indië hebben we dankbaar gebruik gemaakt 
van de website: http://www.roosjeroos.nl/ 
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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: 
 
Raymond Canisius Ros 
Na het verschijnen van de vorige Ross Newsletter ontvingen we bericht van 
Michael Ros dat zijn vader, Raymond Canisius Ros op 29 maart 2018 is overleden. 
Hij was geboren op 22 juli 1948. 
Hij behoorde tot de familie wij aanduiden met Maastricht/ Arnoldus. 
Op pagina 5  vindt u zijn stamreeks waaruit blijkt dat een groot deel van deze 
familie in Nederlands Indië gewoond heeft. 
 

Wilhelmina van Rooijen 

 
The Lord is my shepherd (Psalm  23) 

Heden is na een betrekkelijk kort ziekbed in haar slaap overleden mijn geliefde echtgenote, 
onze moeder, schoonmoeder en oma 

Wilhelmina van Rooijen, (Wil)  
echtgenote van 

George Ross 
Utrecht, 6 november 1935                                                            Roosendaal, 9 juni 2018 

 
                                                                                                                             Roosendaal,    George  
                                                                                                                             Roosendaal,     David en Marion  
                                                                                                                                                                                George, Moira 
                                                                                                                             Zonnemaire,    Margaret en Peter 
                                                                                                                            Schijndel,        Alec en Evelien 
                                                                                                                                                                               William en Lieke, Caitlin, Anthony 
                                                                                                                           Bemmel,           Mary en Allan 
                                                                                                                                                                                 Meghan, Daniël, Carsten, Sijmen 

 
Wil zal begraven worden op begraafplaats Zegestede,  Rucphensebaan 95, 4706 PH Roo-
sendaal op vrijdag 15 juni 2018. Voorafgaande aan de begrafenis zal een herinnerings-
dienst gehouden worden in de aula van de begraafplaats. De dienst begint om 14:30 uur. 
Voorganger zal zijn Rev. Derek G. Lawson, predikant van de Scots International Church te 
Rotterdam, 
Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren. 
 
Roosendaal, 9 juni 2018, 
Correspondentieadres: 
Evelindeflat 55, 
4707 EX  ROOSENDAAL 


