
 

No. 94 augustus 2019 

Beste naamgenoten, 
 
De vakanties zijn  al weer voorbij of bijna voorbij en dus wordt het 
weer tijd voor een volgende ROSS NEWSLETTER. 
Vorige keer toen ik aan het schrijven was was het “Brexit-day” die 
niet door ging. Mr Johnson heeft nu toegezegd dat het eind okto-
ber toch echt gaat gebeuren. We wachten het maar rustig af. 
 
Waar ik ook op wacht zijn geboortekaartjes van naamgenoten. De 
laatste tijd komen er alleen maar overlijdensberichten. Worden er 
dan helemaal geen kleine Ros(s)-jes meer geboren? Ik kan het 
me niet voorstellen. 
 
In dit nummer ga ik ook weer door met gegevens over verdronken 
vissers met de naam Ros in Scheveningen. 
 
Mocht iemand van u graag over een bepaald onderwerp geschre-
ven zien, aarzel dan niet om het te laten weten.  Niet dat er geen 
onderwerpen meer zijn, integendeel, maar inbreng van de kant 
van de lezers is natuurlijk altijd leuk. 
 
 
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 
 
U.S.A. 
Clan Ross News uit de USA van juni j.l. begint met een artikel over Cullo-
den, het bekende slagveld. Er is n.l. een groep (met name de National 
Trust for Scotland) die zich sterk maakt om dit slagveld op te nemen in de 
lijst van Werelderfgoed. Probleem is dat de Trust slechts 1/3 van het land 
zelf in bezit heeft, en een beroep doet op particulieren om er voor te zor-
gen dat dat aandeel groter wordt. 
Ze geloven dat dit de enige manier is de omgeving te beschermen tegen 
verdere ontwikkeling door “kwaadwillige” projectontwikkelaars. 
Jaarlijks wordt het gebied bezocht door duizenden belangstellenden. Als 
het werelderfgoed zou worden zou dat de aantrekkingskracht alleen maar 
bevorderen en een bijdrage kunnen leveren aan de economie van het ge-
bied. 
Verder wordt in Clan Ross News  veel aandacht besteed aan gehouden en 
nog te houden Highland Games, zowel in de USA als in Canada. 
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De New York Times heeft een lijst gepubliceerd van 53 plaatsen die in 
2019 een bezoek waard zijn. De enige plaats in Groot-Brittannië die op die 
lijst staat is ABERDEEN, mede vanwege de ligging aan de kust, een histo-
risch kasteel en Royal Deeside. 
Andere plaatsen op de lijst zijn o.a. Los Angeles,  Lyon (Frankrijk), New 
York en Tahiti. 
 
GENEALOGIE 
VISSERSNAMENMONUMENT SCHEVENINGEN. 
Even de herinnering opfrissen: Het gaat hier om een monument dat in 
2012 onthuld is en waarop 1366 Scheveningse vissers zijn vermeld die in 
de periode na 1813 zijn verdronken.  
 
We gaan nu verder met : 
 
1869 
 
Op de Bomschuit De Jonge Gerard Arie Ros (53), Jacob Cornelis Ros 
(stuurman, 30)  en  Cornelis Ros(23) 
 
“De pink was op 17 augustus voor de haringvisserij van het strand van 
Scheveningen vertrokken. Volgens de berichtgeving van destijds was er 
tussen 11 en 13 september een storm op de Noordzee geweest. Op 16 
september kwam er per telegraaf een bericht dat op Vlieland de pink als 
wrak en zonder masten of zeilen op het strand was geworpen.” 
* Jacob Cornelis- en Cornelis- zijn zoons van Arie Ros 
 

1869 
Bomschuit Neel-
tje Korving Leen-
dert Ros (29) 
“Leendert is gebo-
ren 15-01-1840 
als zoon van  Arie 
Ros en Cornelia 
Westerduin. Op 
15-07-1863 is hij 
gehuwd met Cor-
nelia Pronk. Op 

07-11-1863 werd zoon Arie geboren. Cornelia overleed op 15-11-1863 en 
zoontje Arie op 13-02-1864. 
Op 10-01-1866 trouwde Leendert met Cornelia van der Toorn bij wie hij 
nog twee kinderen kreeg die beiden jong overleden.  
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Na 21 oktober 1869 begon men zich op Scheveningen ongerust te maken 
over het lot van de bemanning van de haringschuit Neeltje Korving. Een 
Scheveningse stuurman K. Plugge had de schuit na een storm met gebro-
ken mast en zonder dat zich iemand aan dek bevond voor Goedereede 
drijvend gezien. Het vaartuig spoelde later te Burghsluis op Schouwen met 
zes lijken erin aan. De lichamen werden te Burghsluis begraven. De bom-
schuit zelf werd nog in een redelijke staat bevonden en naar een Zeeuwse 
haven gesleept. Na een eerste reparatie werd besloten de schuit naar 
Scheveningen terug te halen. Toch vond er eind oktober in een van de lo-
kalen van Hotel Zeerust een verkoop van goederen plaats die tot de schuit 
hadden behoord zoals: een mast, lopend want, zeilen, 32 netten, 5 breels, 
5 tonnen, reeptouwen, 1 lantaarn en nog ander touwwerk”. 

 

1882 
Op de Bomschuit Holland : Johannes Ros (39) (Broer van Leendert, hier-
boven) 
 
Johannes is geboren op 29-05-1841 als zoon van Arie Ros en Cornelia 
Westerduin.  Hij trouwt op 20-01-1864 met Klaartje Pronk. 
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
 
“Het was 9 november 1882 toen er, vanuit het Engelse Lowestoft, telegra-
fisch een bericht bij reder Parser kwam over zijn bomschuit ‘Holland.’ Een 
groot gedeelte van zijn netten waren door een Engelse visser onbeheerd 
op zee aangetroffen en te Lowestoft aangebracht. Voorts konden nog 
breels en ander touwwerk worden geborgen. Door een andere Engelse vis-
ser was een vaartuig met een vernielde boeg waargenomen. De ‘Holland’ 
was door de storm zogezegd van zijn vleet ‘afgegooid.’ Van de bemanning 
werd niets meer vernomen. 
Van de overledenen zijn geen akten in  de Burgerlijke Stand ingeschreven. 
Er is slechts een rechtsvermoeden van overlijden”. 

 
1911 
De Rotterdam was een houten zeillogger, de SCH 460 met daarop Leen-
dert Gijsbert Ros(26) 
 
“Leendert is geboren op 09-06-1884 als zoon van Martinus Ros en Dieu-
wertje Vrolijk. 
Hij trouwde op 02-01-1907 met Neeltje den Heijer uit welk huwelijk 3 kin-
deren zijn geboren waarvan de jongste 5 maanden oud was toen vader 
overleed. 
Op 30-09-1911 is het schip tijdens een storm vergaan. 
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Er waren 12 bemanningsleden waarvan 8 uit Scheveningen, 3 uit 
Maassluis en 1 uit Rotterdam “. 

1921 

Stoomtrawler Trio (de IJM 175) met aan boord Leendert D. Ros 
 
Tijdens het binnenlopen te IJmuiden, op 02-12-1921, sloeg Leendert 
Dirk Ros overboord en verdronk. 
“Ros was op 04-10-1891 te Scheveningen geboren maar vertrok in 
maart 1920 naar Katwijk a/zee. Hij huwde daar (01-02-1917) met Geer-
tje Hus. Hij liet twee jonge kinderen na.” 
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1939 

De Silvain was een stoomvaartuig voor de visserij, de IJm 116. Aan boord 
uit Scheveningen  Johannes Ros (26)   en Jacobus Ros (25) en Willem den 
Heijer. Verder kwamen nog om: 4 vissers uit Katwijk, 2 uit IJmuiden, 1 uit 
Maassluis en 1 uit Vlaardingen. 
 
“Het is niet helemaal duidelijk wat de toedracht van de ramp is. De databa-
se geeft aan: Door storm of mijnontploffing vergaan. 
Johannes Ros is geboren te Scheveningen op 16-01-1913 en op 28-03-
1934 getrouwd met Wilhelmina Vink. Ze hadden twee kinderen.” 

Johannes Ros (links) en Jacobus Ros. 
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FAMILIEBERICHTEN 
Overleden: 
Door een misverstand is in de vorige Ross Newsletter niet opgenomen het 
overlijden van: 
 

Piet Ross is geboren op donderdag 17 
juni 1937 te Amsterdam,  overleden op 
vrijdag 7 december 2018 aldaar, is gecre-
meerd op vrijdag 14 december 2018 te 
Uithoorn (Crematorium Bouwens). 
 
Piet trouwt op maandag 23 oktober 1961 
te Amsterdam met Louise J. Bevers. 
Van Piet en Louise zijn drie kinderen be-
kend. 
Piet behoorde tot de familie Ross Am-
sterdam/Hamburg. Hij woonde ook Ross-
Bijeenkomsten bij o.a. in Rotterdam 
 

II (Ouders) 
Joannes Maria Benedictus Ross is geboren op vrijdag 7 juni 1907 te 
Amsterdam, is overleden op maandag 23 april 1984 te Purmerend, maga-
zijnbediende. 
Joannes trouwt op donderdag 24 augustus 1933 te Amsterdam met Cor-
nelia Christina Petronella Piërlot. Cornelia is geboren op vrijdag 21 au-
gustus 1908 te Leiden, is overleden op zaterdag 28 augustus 1999 te Pur-
merend, is gecremeerd op donderdag 2 september 1999 aldaar. 
Van Joannes en Cornelia zijn zes kinderen bekend. 
 
 
III (Grootouders) 
Piet Ross is geboren op donderdag 28 juli 1881 te Amsterdam, is overle-
den op donderdag 29 maart 1962 te Arnhem, handelsreiziger, kantoorbe-
diende en magazijnbediende. 
Piet trouwt op donderdag 18 juni 1903 te Amsterdam met Wilhelmina Pe-
tronella de Mulder, dochter van Joannes Marie Benedictus de Mulder 
en Christina Maria Arens. Wilhelmina is geboren op zaterdag 11 maart 
1882 te Amsterdam. 
Van Piet en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend. 
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Op 12 januari 2019 is overleden Maria Victoria (Marja) Janssens, geboren 
op 7 maart 1922 te Hulst en overleden te  Langeraar. 

Ze was weduwe van Henri Ross ( 1918-1984) die behoorde tot de familie 
Ross uit Maastricht.  

Op 9 mei 2019 verscheen in de Rubriek VAN WIEG TOT GRAF in het A.D. 
Groene Hart een uitgebreid artikel over haar. De onderstaande teksten zijn 
daaruit afkomstig. 

“In de DA Drogisterij op het Regthuysplein in 
Nieuwkoop was Maria  Ross met haar vriende-
lijke Zeeuws-Viaamse tongval altijd een graag 
geziene verschijning. 
Belangstellend informeerde ze altijd hoe het 
ging.  
De in Hulst geboren Marja was de dochter van 
een drogist. Op een dag kwam Henri Ross 
langs, die voor Drogistenfederatie Pharmacon 
moest controleren of drogisterijen nog aan hun 
erkenning voldeden. 
"Het was slecht: weer", weet zoon Eric 
"Hij moest met de boot terug naar Amsterdam, 
maar dat ging niet. Hii mocht blijven slapen." 

Sindsdien kwam Henri vaker. Ze trouwden en woonden in Amsterdam, waar eerst 
dochter Astrid werd geboren en later Eric. "Wij waren een echte drogistenfamilie. 
Astrid werkte bij een drogist en ik bij een drogist in Diemen."   

Ook zijn moeder kwam in Diemen achter de toonbank staan. Eric: "Er gingen twee 
medewerkers weg. Aangezien mijn moeder een ervaren drogist was, vroeg ik of ze 
wilde helpen. Ze bleef. Ze vond het veel te leuk" 

Pas toen Eric in 2000 verhuisde naar weer een nieuwe locatie op het Reghthuys-
plein, werd het tijd om te gaan ontspannen. "We gingen over op de euro en ook het 
nieuwe cumputersysteem werd haar te ingewikkeld." 

Ze was een echte operaliefhebber. Tot diep in de nacht kon ze daar, met het geluid 
op volle sterkte, van genieten. "Ga operareisjes maken", stelde Eric voor. Dat zag 
ze aanvankelijk niet zitten, omdat ze niemand kende. "Maar ik zei:‘Als jij vijf minu-
ten naast iemand zit, heb je al een gesprek'. Dat klopte.”  
 

Op 7 januari kreeg ze een herseninfarct Daar knapte ze weliswaar van op, maar op 
12 januari is ze overleden. "Ik had al met haar mooie muziek uitgekozen voor bij 
haar afscheid“, zegt schoondochter Gabriëlla. "Het moest een afscheid worden 
waarbij een borreltje gedronken werd, want ondanks de moeilijke momenten vond 
ze dat ze een mooi leven heeft gehad." “ 

 

 


