No. 93 april 2019
Beste naamgenoten,
Een nieuwe lente een nieuw geluid. Geluid dan in de vorm van
een Ross Newslletter.
Als de zon lekker schijnt en de temperatuur omhoog gaat krijg je
er weer zin in. Zo ook vandaag, 29 maart 2019 !! Brexit-day !! Niet
dus. Nog maar even wachten.
Ik heb zo het idee dat wereldwijd de belangstelling voor het clangebeuren wat aan het afnemen is. Heeft ongetwijfeld ook iets met
kosten te maken. Het verzenden van Newsletters wordt steeds
kostbaarder. De besturen van de clan-associations willen de contributies niet te veel laten stijgen. Dan naar electronisch !!
Wellicht zou dat bij ons ook kunnen. Als u deze Newsletter per
post ontvangt zou het dan niet omgezet kunnen worden naar een
email-verzending ?. Wees niet bang dat de winst van Post-NL er
onder zal lijden !!
In de rubriek genealogie gaak ik vandaag starten met een nieuw
onderwerp: “Verdonken Scheveningse vissers”. Met name voor de
Scheveningse familie een erg verdrietig onderwerp want ze hebben er allemaal mee te maken.
Desondanks,
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-AssociationUSA/169618266382904?fref=ts
Canada
Internet: http://www.greatclanross.org
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-ofCanada/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-RossNederland/529810883756336.
Uiteraard mag u deze pagina “Leuk vinden”. Graag zelfs.
In Schotland is er weliswaar geen clan association maar het Tain and District museum fungeert daar als zodanig: Op het Internet vindt u het museum onder de link:
http://www.tainmuseum.org.uk//
INTERNATIONAL (CLAN) NEWS
U.S.A.
In januari ontving ik de wintereditie van het Amerikaanse Ross-News.
Een belangrijk deel van de inhoud was besteed aan ideeën voor een wintervakantie in Schotland. Op zich wel een interessant onderwerp maar of
er gebruikt van gemaakt zal worden……??. Ook voor de Nederlandse vakantiegangers naar Schotland deze zomer is de lijst Highland Games interessant. Geef maar een seintje dan stuur ik de lijst pop.
Fran Bumann, de genealogisch adviseur van Clan Ross in der USA
schreef een uitvoerig verfhaal over de databases op Internet die gratis
raadpleegbaar zijn. De belangrijkste daarvan is uiteraard Familysearch.org,
de database van de Mormonen. Deze bevat niet alleen kale gegevens
maar ook heel veel scans van historische akten w.o. bijna alle akten van
eer Burgerlijke Stand in Nederland en met meerendeel van van de scans
van de Nederlandse Doop– Trouw– en Begraafboeken.
Een andere belangrijke is: FindAGrave.com met records van begraafplaatsen, waaronder ook veel Nederlandse.
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SCHOTLAND
Enige tijd geleden hebben we al eens geschreven over de kostbare renovatie van de RossFountain in Princess Street Gardens in Edinburgh. Deze is inmiddels achter de rug. Het project is gestart in juli 2017 en heeft een slordige
2,7 miljoen Pond gekost. Voor het eerst sinds
2010 komt er weer water uit de fontein en dat is
ook wat waard!!
Nu maar hopen dat het weer 145 jaar duurt
voor een nieuwe restauratie nodig is.
GENEALOGIE

De collectie Nederlandse militairen in
het leger vanNapoleon (vervolg).
Toppe Ros, geboren te Leeuwarden op 25 -02-1777, 9e Regiment Artillerie te Voet.
De vermelding Toppe is onjuist. Zijn voornaam was Foppe. Hij was een
zoon van Jan Ros en Jacobje Jans uit de familie uit Harlingen.
Hij was gehuwd met Trijntje Nauta. Uit dat huwelijk is in 1807 in Leeuwarden een zoon Japikje geboren. Hij is overleden te Delft op 20 september
1817. Hij was toen nog steeds militair (sergeant bij het Bataillion Artillerie
van Linie no. 1). Zijn echtgenote was toen kennelijk al overleden want hij
wordt vemeld als ongehuwd.
Gerard Ros, geboren te Amersfoort op 10-05-1780, 3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde.
Deze Gerard, volgend het register zoon van Arnold Ros en Maria Evelends, hebben wij niet in onze database. Hernieuwd zoeken in Wie was
Wie en Open archieven leverde ook niet op. De enige conclusie kan zijn
dat het register onjuiste gegevens bevat.
Nicolas Ros, geboren te Den Haag 26-07-1789, 33e Regiment Lichte
Infanterie.
Bij ons bekend als Nikolaas Ros, geboren 26-07-1788 en in de Hoogduitse
Kerk in Den Haag gedoopt op 27-07-1788 als zoon van Paulus Ros en
Pieternel Kamering.(Familie Ros uit Den Haag/Amsterdam)
Op 16-10-1811 is hij te ’s-Gravenhage getrouwd met Geertrui van der
Meer. We hebben één kind kunnen vinden: IJda Klaasina, geboren op 3-11
-1811 . Zijn echtgenote is te Rotterdam overleden op 07-04-1866. Ze was
toen weduwe. Het overlijden van Nicolaas hebben we niet gevonden.
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HEEREHeere Ros, geboren te Leeuwarden op 14-02-1787, 123e Regiment Infanterie van Linie.
Hij is gedoopt op 14-01-1787 (dus niet op 14-02-1787 als zoon van Pieter
Ros en Neeltje Heeres. In het register Friese militairen in Leger en Marine
komt Heere voor als plaatsvervanger voor Klaas Klazes Rypma. Hij behoorde tot de familie Ros uit Harlingen.
Johannes Ros, geboren Franeker 26-07-1775, 125e Regiment Infanterie van Linie
In het register is vermeld dat Johannes een zoon is van Johannes Ros en
Grietje Wybes. In onze database komen deze vermeldingen niet voor.
In HET Friese archief (Alle Friezen) is ook niets van hem te vinden. Wel is
in het register vermeld dat hij op 18-02-1809 een verbintenis is aangegaan
tot 18-02-1815. Hij heeft deelgenomen aan de veldtocht naar Zeeland in
1809. Hij is gesneuveld op 27-11-1812 in Rusland aan de Berezina.
Slot
Verdonken Scheveningse vissers.
Scheveningen telt een drietal Vissersmonumenten.
Het eerste werd onthuld op 26 september 1922 ter nagedachtenis aan die
Scheveningse vissers die tijdens de Eerste Wereldoorlog door oorlogsgeweld op zee het leven hadden gelaten.
Het tweede is het algemeen wel bekende standbeeld voorstellende een Scheveningse vissersvrouw in klederdracht. Het is onthuld in 1982
door de toenmalige Koningin Beatrix.
We schrijven dit als inleiding op ons onderwerp
VISSERSNAMENMONUMENT SCHEVENINGEN.
Dat is het derde monument.
Dit monument, het namen-monument bestaat
uit 21 platen van zwart graniet, elk 118 cm
breed en 85 cm hoog die naast elkaar zijn bevestigd aan de muur van de vernieuwde boulevard. Het bevind zich ter hoogte van en vlak
voor het standbeeld van de Scheveningse visservrouw aan de kop van de Keizerstraat.
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De in 2009 opgerichte stichting wilde zich inzetten voor een project dat gericht zou zijn op de weergave van de namen van Scheveningse vissers die
na 1813 op zee het leven hadden gelaten. Op de 21 platen zijn de namen
van 1366 vissers zichtbaar gemaakt met vermelding van voor- en achternamen en leeftijden.
Op het monument (dat in 2012 door Prinses Beatrix onthuld is) komt 18
keer de familienaam Ros voor. Van die 18 hebben we de gegevens verzameld alsmede de omstandigheden waaronder zij het leven lieten en die
gegevens zullen we hieronder vermelden (en in volgende Ross Newsletters). U moet daarbij bedenken dat het allemaal leden van dezelfde familie
zijn, de in onze indeling bekende familie Ros,Scheveningen.
De volgorde is (net als op het monument) chronologisch.

Het bovenste plaatje is een artistieke impressie van het monument. Het
onderste is een detail. Ik vind de leesbaarheid niet geweldig. De digitale
versie is veel beter. Zie: http://www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl/
monument

1820
Onbekend schip Cornelis J. Ros
Kornelis Ros, geboren 09-10-1785 z.v. Johannes Ros
en Antje Bal.
Trouwt op . 12-11-1809 met Cornelia den Heijer
Verdronken 03-03-1820.

pag. 6

1821
Op de pink De Jonge Dirk. Leendert Ros en Gijsbert N. Ros
Leendert Ros geb. 6-12-1794 en Gijsbert
Ros geb. 21-12-1805 zoons van Gijsbert
Ros en Kornelia de Best. Leendert was op
20-05-1818 getrouwd met Belia de Jager die
samen een zoon Gijsbert hadden, geboren
14-10-1818.

1843
Garnalenschip met onbekende naam. Arie Ros
Arie Ros, geboren 04-061812, zoon van Gijsbert
Ros en Maria Bom.
Gehuwd op 24-05-1837 met
Pieternella de Ruiter.
Het echtpaar had twee kinderen. Na het verdrinken
van vader is op 09-12-1843
nog een dochter geboren.

1855
Pink De Jonge Cornelia Tieleman Ros
Tieleman (ook Michiel) Ros is geboren op 08-11-1797. Zoon van Pieter Ros
en Dirkje Vrolijk.
Is op 10-01-1821 gehuwd met Sijntje Buijs. Het echtpaar had op et moment van overlijden van vader 8 volwassen kinderen.kinderen
Is bij Texel tussen 20 en 28 maart 1855 met een 7 koppige bemanning omgeslagen en door een Britse stoomboot naar Lowestoft gebracht met nog 5
lijken aan boord.
1862
Pink De Jonge Immetje Maarten Ros
Maarten is geboren te Scheveningen op 14-10-1847 als zoon van Arie Ros
en Cornelia Westerduin. Zijn vader Arie was Visser.
Maarten was “scheepsjongen” op de Jonge Immetje bij stuurman Korving
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van der Zwan en is op 25-09-1862 (hij was toen pas 14 jaar) verdronken
op de Noordzee onder de Engelse wal bij Flamborough Head. Hij schijnt bij
het waterputsen over boord getrokken te zijn en verdronk.
De aangifte van overlijden werd gedaan door genoemde Korving van der
Zwan en door Baarthout Westerduin, matroos op de Jonge Inmmetje
Ook zijn broers Leendert en Johannes zijn (later) verdronken.

1863
De Vrouw Lena Willem Ros
Willem is in Scheveningen geboren op 24-11-1835 als zoon van Pieter
Ros en Trijntje de Niet.
Op 23-07-1862 is hijgehuwd met Pieternella Pronk. Uit dat huwelijk is op
20-09-1862 dochter Willemina geboren. Willem is op 01-11-1863 overleden
Op 5 november 1863 keerde de pink De Jonge Gijsbert terug uit zee. De
stuurman daarvan, Johannes Zuurmond, bracht slechte tijding mee. Op 1
november, twee uur uit de wal van het Engelse Lowestoft, had hij de pink
De Vrouw Lena, van dezelfde eigenaresse aangevaren. De pink, met een
bemanning van 8 koppen, verdween vrijwel direct in de diepte.
1864
Op de pink Pieternella Johanna : Arie Ros (43) en Johannes Ros (21)
Arie Ros is geboren op 23-08-1821, zoon van Arie Ros en Annetje van
Leeuwen.
Op 11-09-1829 is hij getrouwd met Bastiana de Bruijn. Uit dat huwelijk zijn
6 kinderen geboren, waaronder een Johannes op 22-09-1843. Waarschijnlijk is hij de tweede naamgenoot die verdronken is.
Op 1 december 1864 kregen de Scheveningse reders Knoester en Van
Duin vanuit Engeland een brief bezorgd van hun stuurman Arend van der
Toorn. Van der Toorn meldde de reders dat hij voor de Engelse kust een
omgeslagen pink had aangetroffen. Toen hij er naartoe was gezeild en aan
boord was gegaan trof hij daar geen bemanning meer aan.
Behalve vader en zoon Ros zijn nog omgekomen: Leendert de Mos, Arie
Pronk (de stuurman), Leendert van der Zwan (39 jaar) en Leendert van der
Zwan (16 jaar).
De overlijdenszijn niet vastgelegd in de Burgerlijke Stand, waarschijnlijk
omdat de lichamen nooit gevonden en geboren zijn.

Wordt vervolgd
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
Wilhelmina Ros, geboren te Blerick op 29
november 1923 en overleden op 18
december 2018 te Groesbeek
Op 12 augustus 1955 te Voorburg gehuwd
met Willem Cornelis Briedé.
Ze behoorde tot de familie uit Sprang.

Anna Maria
Wilhelmina van
der Ven, geboren
te Rotterdam op
14 december
1929 en
overleden te
Heemstede op 26
januari 2019
Op 26 november
1958 trouwde ze
in Rotterdam met
Theodorus
George Marie
Ross (20-051926/23-10-2009)
Ze behoorde tot de familie Ross uit Maastricht.

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.

