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Merry Christmas
and
Happy 2020
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Beste naamgenoten,
Het NL-Alert van vanmorgen herinnerde me er aan dat het december geworden is en dus tijd wordt voor een volgende Ross
-Newsletter. Als gebruikelijk op de voorpagina de beste wensen voor de komende kerstdagen en voor het komende jaar
2020.
In de afgelopen maanden heb ik even in de veronderstelling
geleefd dat “Appie Baantjer” tot één van onze families zou behoren. Hoe dat zit leest u verderop.
Ook verderop een leuk plaatje over de Amsterdamse vondeling Willem Ros.
Een vraag van Rene Ros kan ik nog niet definitief beantwoorden omdat er nog ergens een link mist. Ik hoop een volgende
keer.
Veel leesplezier !!

George Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal.
Email: georgeross@home.nl
Facebook: Clan Ross-Nederland

INTERNATIONALE CLAN ADRESSEN
U.S.A.
Internet: http://clanross.org/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-RossAssociation-USA/169618266382904?fref=ts
Canada
Internet: http://www.greatclanross.org
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Clan-RossAssociation-of-Canada/142686969087810
Nederland
Internet: http://clan-ross.nl/
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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.
Keurig op tijd ontving ik de herfst editie van het Amerikaanse
Clan nieuws.. Hieronder een stukje daaruit van de hand van
Fran Bumann de genealogisch adviseur.:
Pokkenziekenhuis, Aberdeen City
Van 1872 tot 1875 werd Mounthooly, een tijdelijk ziekenhuis,
geopend voor de pokkenepidemieën die de stad Aberdeen
hebben getroffen.
Het ziekenhuis was alleen in gebruik tijdens epidemieën van
januari tot augustus 1872, april tot oktober 1874 en van 1874
tot 16 juni 1875. Bij het uitbreken van de volgende pokkenepidemie in juli 1877, werd een permanent ziekenhuis voor besmettelijke ziekten, later bekend als het City Hospital, door de
gemeenteraad van Aberdeen opengesteld.
De volledige lijst van ongeveer 400 patiënten is online te vinden op: https://www.scan.org.uk
Hier heb ik de naam Ross en bijbehorende clannamen geselecteerd. (Zie volgende pagina)
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Ondanks de vaccinatiewet van 1853, die vaccinatie tegen pokken verplicht maakte, was er nog steeds sprake van een epidemie in de jaren 70 van de 19e eeuw.

Groot-Brittannië had vanwege de wet wel duidelijk minder
sterfgevallen dan andere landen .

GENEALOGIE NEDERLAND.
Hoe je als genealoog op het verkeerde been gezet kan worden.
Al surfend op de website GENEANET kwam ik een Aaltje Ros tegen, geboren op Urk op 23-06-1905, dochter van Jan Ros en Ester
Koffieman. Zij trouwde op 16-06-1923 op Urk met een Albert Baantjer en kreeg op 13- 01-1923 een zoon Albert Cornelis Baantjer, de
bekende Appie Baantjer, politieman, rechercheur en schrijver.
Ha denk je dan. Een bekende Nederlander in één van de families
Ros, maar welke familie?
De vreugde was al snel verdwenen toen bleek dat Aaltje geen Ros
heette maar BOS.
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Uiteraard heb ik de samensteller van de gegevens op Geneanet
van zijn fout op de hoogte getsteld.
Soest (Amersfoort)
De website “Open archieven” maakte de gebruikers er op attent dat
het archief Eemland kort geleden het Bevolkingsregister van
Amersfoort en de daarbij behorende gemeenten online beschikbaar
gesteld had. Omdat Amersfoort niet een plaats is waar veel Rossen
woonden toch maar eens gekeken of er voor mij nog interessante
gegevens in voor kwamen.
Kent u de genealogie van Willem Ros, de Amsterdamse vondeling?
Zo nee ga dan eerst even kijken op
http://www.rossgen.nl/Clan-Ross/genealogie/
html/2018rossrosnederland/overzichten/Amsterdam_Willem%20
(vondeling).HTM
Degenen die het verhaal wel kennen en/of familie zijn zien hieronder dat hij in Soest gewoond heeft.
Hij woonde bij het gezin van Arie Lourens Veenendaal en zijn echtgenote Fenneke Derksen op het adres Kerkebuurt 17 in wijk C in
Soest. Hij is daar vermeld als bakkersknecht. Het register loopt van
1860 tot 1915. Hij is geboren in 1843 en is dus op het moment dat
het register in gebruik genomen werd 17 jaar.
Hij wordt aangeduid als “bestedeling, vondeling, uit Amsterdam”.
Op een andere pagina wordt vermeld dat hij in 1864 naar Zuilen
verhuist. Baas Veenendaal verhuist in 1869 naar Ede.

Zonnemaire
Het gebeurt niet dagelijks dat één van m’n kinderen de krant
haalt. In oktober gebeurde het echter wel een keer en dan
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mag de rest van Nederland het ook best weten:

Bedje van stro doet wonderen voor de reuzenpompoen van 65 kilo
ZONNEMAIRE - California Giant heet-ie, de pompoensoort die
inwoners van Zonnemaire afgelopen zomer konden kweken om
de eerste titel van pompoenkoning binnen te slepen. Het werd
een koningin: Margaret Ross.
Niks weet-ie van pompoenen, bekent Evert van Dilst lachend. Maar
de eigenaar van d’Ouwe Smisse in het dorp doet graag 't één en ander om het dorp bij elkaar te brengen. En dus daagde hij de inwoners in mei uit: “kweek een zo groot mogelijke pompoen en voorspel
alvast hoe zwaar die wordt”.

Margaret Ross weet wél wat van pompoenen. 65 Kilo en een beetje,
weegt haar grootste exemplaar. Gekweekt in de achtertuin. Wie volgend jaar mee wil dingen naar de hoofdprijs, doet er goed aan om
haar raad over te nemen. Het geheim? ,,Aandacht. Ik heb de zaadjes niet zomaar in de grond gestopt, maar even in een los potje gedaan. Zo kunnen de muizen de zaadjes niet opeten en de slakken
de blaadjes niet aantasten." En niet te vergeten: het bedje van stro,
dat verrotting voorkomt. Mening pompoen is daardoor gesneuveld,
weet Van Dilst. ,,79 zaadjes werden opgehaald, en zeventien pompoenen zijn ingeleverd.”

pag. 7

De grootsten der Zonnemairse reuzenpompoenen moesten zaterdag per kruiwagen door het dorp vervoerd worden om gewogen te
kunnen worden. Van Dilst: ,,Er ontstond onderlinge strijd om de
grootste te kweken. Dat is heel leuk.” Zelf plantte de restauranteigenaar zijn zaadjes in een groenstrook aan de overkant. ,,Da's niks
geworden. Ik kan alleen wat máken van pompoenen."
Of de prijswinnende pompoen van Ross ook goed smaakt, wordt
binnenkort getest. Van Dilst brengt het exemplaar volgende week
naar het dorpshuis, waar-ie bereid wordt in een maaltijd voor de
dorpsbewoners. ,,Daar maken ze er soep van.”

Onderzoek in Indonesië.
Het is duidelijk dat veel Nederlanders familie hebben/hadden in het
voormalige Nederlands Indië. Onderzoek naar die familie is echter
een probleem. Nederland is niet op de meest vriendelijke manier uit
Indië vertrokken en de overheid van Indonesië had er weinig behoefte aan de archieven voor Nederlanders open te stellen.
Het is de Mormomen gelukt toestemming te krijgen grote delen van
de archieven te filmen. Ze mochten echter de inhoud van de films
niet zonder meer aan iedereen beschikbaar stellen. Dat kon alleen
via de familiecentra van de Mormonen. In Nederland werden veel
pogingen gedaan de gegevens op een rijtje te krijgen. Een doorbraak op dat gebied hebben Maarten en Willy Etmans bereikt. Zij
hebben bijvoorbeeld de gegevens van de Burgerlijke Stand van Indië verzameld en in een website geplaatst. Die website heeft de
naam gekregen van ROOSJE ROOS (is vernoemd naar een zuster van de
Joodse betovergrootmoeder van Maarten Etmans: Mietje Roos. Mietje’s enige
zoon, Salomon Roos, trok in 1842 als soldaat naar Indië.)

De website bevat de primaire gegevens van een gebeurtenis. Van
geboortes bijvoorbeeld alleen de naam van het kind en plaats en
datum van geboorte. Plus een verwijzing naar het register en de pagina. Wil je meer gegevens dan is een mailtje naar Roosje Roos
voldoende. Tegen vergoeding ontvang je dan heel snel een scan
van de geboorteakte.
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Over Roosje Roos
Wie zijn wij?

Maarten Etmans was 20 jaar lang leraar klassieke talen in
Utrecht. Daarna heeft hij zich bijna fulltime met genealogie
bezig gehouden. Uitgebreide avonturen binnen zijn eigen
familiegeschiedenis leidde tot grootscheeps onderzoek in
Indische en Joodse gemeenschappen.
Willy Etmans, heeft zich in 1996 laten omscholen tot archivaris.
Haar werkzaamheden hebben o.a. bestaan uit het begeleiden
van digitaliserings-projecten van akten van de Burgerlijke
Stand voor Genlias in Friesland en Utrecht.

Onze speurtochten voerden ons naar archieven in heel
Nederland en naar archieven in België, (Antwerpen, Brussel),
Duitsland (Münster, Recklinghausen), Engeland (Londen),
Frankrijk (Parijs, Rouen, Clermont Ferrand) en Indonesië
(Java, Makassar, en de Molukken).

FAMILIEBERICHTEN
Na de vorige Ross Newsletter hebben we geen familieberichten
ontvangen. Duis geen vermeldingen op deze plek.
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.

