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Dit is de eerste Ross Newsletter die uitsluitend digitaal is uit-
gegeven. In de vorige Newsletter (augustus j.l.) heb ik dat 
voorspeld.  De mededeling in het augustus-nummer heeft nog-
al wat reacties opgeleverd. Gelukkig allemaal positief.  
 
Jammer is dat er in verhouding weinig reacties waren. Zeven-
tien slechts. Inclusief een paar waar ik al een email adres van 
had heb ik er 20 op de email verzendlijst kunnen bijschrijven 
Dat betekent uiteraard wel dat er nogal wat lezers zijn die nu 
geen Newsletter hebben ontvangen. Mocht u zo iemand tegen 
komen zeg dan dat ze even een berichtje naar mij sturen en 
dan komt het weer helemaal goed 
 
Vorige keer had ik een  verhaaltje over een poes op schoe-
nenjacht aangekondigd. Door een foutje van mij kon dat niet 
doorgaan. Nu dan beter. In de rubriek Genealogie weer een 
stukje over onze eigen familie. Deze keer vanwege het overlij-
den van Jacob Kornelis Pluimgraaff. 
 
 
Veel leesplezier  
 

George Ross, 
Evelindeflat 55, 

4707 EX Roosendaal. 
Email: georgeross@home.nl 

 
 
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 

http://clanross.org/
https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-USA/169618266382904?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-USA/169618266382904?fref=ts
http://www.greatclanross.org/
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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.  
 
Nieuw Zeeland 
Internet: clanrossnz.org  
 
Schotland. 
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// 
 
 
GENEALOGIE 
 
In de vorige Ross Newsletter heb ik op deze plaats een en an-
der verteld over Anna (Ans) Ross die op 9 juli van dit jaar was 
overleden.  
In dit nummer moet ik u het overlijden melden van Jacob Kor-
nelis Pluimgraaff. Overleden op 3 november j.l. op 97 jarige 
leeftijd. Hij was de zwager van Ans want hij was vanaf 1949 
tot haar overlijden in 2005 gehuwd met haar zuster Adriana 
(Ada). Een foto van de ouders van Ada en Ans stond in de vo-
rige Ross Newsletter.Omdat zowel Jaap en Ada als ikzelf in 
Vlaardingen woonden heb ik bijzondere herinneringen aan 
Jaap. Zijn vader, Jaap en zijn broer Cor hadden in Vlaardin-
gen op de Hoogstraat, een rijwielhandel en handel in radio– 
en TV apparatuur. Als schooljongen kwam ik er vaak en 
mocht Jaap dan helpen in de reparatie werkplaats. Ook de 
eerste echte tv uitzending (oktober 1951) heb ik bij hen ge-

https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-of-Canada/142686969087810
https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-of-Canada/142686969087810
http://clan-ross.nl/
https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Nederland/529810883756336
https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Nederland/529810883756336
http://clanrossnz.org
http://www.tainmuseum.org.uk
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zien. (Wij in 
de winkel, 
het publiek 
buiten op 
straat.) 
Hij was een 
enthousiast 
vrijwilliger 
van het toen-
malige Vis-
serijmuseum 
en model-
bouwer van 
o.m. loggers, 
  
Hier boven: 
Model van de 
VL7 gemaakt 
door Jaap. 
 
Het zal niet 
per ongeluk 
zijn dat deze 
VL7 de naam  
ADA kreeg 
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Deze kat steelt zoveel schoenen dat zijn baasje een 
Facebookgroep is begonnen om buren hun schoeisel 
terug te bezorgen 

Jordan, een kat uit Altoona in Pennsylvania, houdt er wel 
een opvallende ‘hobby’ op na. Elke nacht gaat de miau-
wende dief erop uit om schoenen te stelen bij de buren. 
Zijn baasjes zitten nu met zo’n grote collectie schoenen dat 
ze een Facebookgroep hebben opgericht in de hoop de bu-
ren aan hun verloren sneakers, flipflops en ander schoeisel 
te helpen. 
“Vorig jaar bracht hij soms nog dode muizen en vogeltjes 
mee, of lege chipszakken en zelfs eens een handschoen”, 
vertelt baasje BJ Ross aan WTAJ TV. ,,Tegenwoordig 
sleurt Jordan elke nacht opnieuw één, twee of drie schoe-
nen naar huis.” 

Sinds januari merkte de eigenaresse dat er plots meer 
schoenen in de tuin lagen. Eerste gooide ze de schoenen 
weg, maar het werden er steeds meer. ,,Op een gegeven 
moment zei mijn moeder dat we de schoenen moesten bij-
houden, misschien waren mensen die wel kwijt! Op een ge-
geven moment waren we 37 schoenen verder…”, aldus 
Ross.  

Ze besloot op onderzoek uit te gaan. Was het misschien 
toch Jordan die de schoenen had gestolen, zoals de familie 
al een beetje vermoedde? Ross plaatste een tracking-

apparaatje rond de nek 
van de kater, om zo zijn 
nachtelijke avonturen in 
kaart te kunnen bren-
gen. Ook werd een ca-
mera op de tuin gericht.  

De uitkomst? De kleine 
zwart-witte dief blijkt in-



pag. 6 

derdaad van 
huis tot huis te 
gaan, op zoek 
naar schoei-
sel. Het beest-
je legt behoor-
lijk wat afstan-
den af, zo valt 
op te maken 
uit het gps-
toestel. De ca-
mera in de 

tuin bewijst hoe Jordan telkens met een schoen in zijn mond 
over het hek springt. Het beestje lijkt behoorlijk trots op zijn 
buit. En de teller blijft maar lopen. Het gezin Ross heeft intus-
sen een berg van meer dan 50 gestolen schoenen. 

GENEALOGIE (vervolg) 
Frans van Gorkum uit Doetinchem houdt zich zeer ijverig be-
zig met het in kaart brengen van de familie Ross uit Zevenaar, 
inclusief de tak die ooit naar Chili geëmigreerd is. Hij is in ver-
band daarmee al twee keer naar Chili geweest en heeft nu de 
familiegeschiedenis in het Spaans uitgegeven. 

In de bijbehorende email-wisseling kwam naar voren dat ook 
die familie in feite niets met Clan Ross te maken heeften en al-
leen op grond van de naam in mijn bestand opgenomen is. 
Een stukje reactie van Frans: 

“Dat weet ik, maar sommige familieden zijn met jouw gege-
vens aan de haal gegaan.  
Tijdens mijn bezoek aan Chili kwam ik zelfs het Schotse Ross-
wapen tegen, omdat Zevenaarse familie stellig beweerde van 
Schotse afkomst te zijn. Daarbij maakten sommigen zelfs ge-
bruik van de kilt en het wapen, welke gegevens ze vonden in 
jouw data, die werden opgehangen in een restaurant. Ze gin-
gen er zelfs voor naar Schotland. Een Ross zette het wapen 
zelfs op de uitnodiging voor zijn veertigjarige bruiloft. Ik heb 
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daar als amateur-genealoog nooit goed tegen gekund. Men-
sen nemen zo  informatie klakkeloos over. Nu nog moet ik 
sommige Ross’en in mijn omgeving ervan overtuigen, dat een 
aanwijsbare relatie met de Schotse Ross'en nog niet gevon-
den is. Mijn DNA heeft sporen in Noord- en Zuid Europa, Ne-
derland, België en Duitsland en (vanwege de Van Gorkums) 
de Balkan. Nergens vind ik sporen in GB/Schotland. Zo ver ik 
nu kan nagaan is het een Duitse boerenfamilie, die werd ver-
noemd naar de naam van de boerderij, de Ross-hoeve.omdat 
daar veel paarden werden gehouden.” 
 
Dat verhaal bracht me op het idee maar weer eens te gaan vastleg-
gen welke bij mij bekende families iets met Schotland te maken 
hebben.Heel lang geleden is dat ook al eens gedaan maar wie weet 
dat nog? 
 
Laat ik beginnen met de verklaring van de naam zoals die voorkomt 
in de Familienamen Databank zoals die wordt beheerd door het 
Centraal Bureau voor Genealogie:  
 
verklaring: (voor de naam Ros) 
In verband met de betekenis ros = 'paard', uit het Middelnederland-
se woord ors (vergelijk het Engelse word horse), kan de familie-
naam Ros als een beroepsbijnaam duiden op een paardenfokker of 
-handelaar. Of een bijnaam voor iemand die opvalt met zijn ros, die 
wellicht een innige band heeft met zijn paard en het goed verzorgt. 
Of voor iemand met een rosmolen. 
Een bijnaam voor een rosse of rossige, oftewel een roodachtige, is 
een andere mogelijkheid. Vergelijk bijvoorbeeld de naam van de 
18e eeuwse 'Bokkerijder' Rosse Toontje "wegens zijn rosse haer" 
en de bijnaam Rossievos in de 20ste eeuw voor een rossig per-
soon. 
Komt de naam Ros overeen met Van der Ros, dan is sprake van 
een woonhuisaanduiding: bijvoorbeeld van een huis genaamd het/
de Ros Beijaard. Vergelijk de familienaam Roskam die aan de veel 
voorkomende herbergnaam de Roskam is ontleend.  
 

Bij de naam Ross wordt geen enkele verklaring gegeven, 
ook geen verwijzing naar Schotland. (wordt vervolgd) 
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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 aanvul-
lingen doorgeeft wilt u dan zo vriendelijk zijn wel datums door te geven? Voor het aanvullen van onze 
gegevens zijn alleen jaartallen niet zo erg geschikt. 

Nieuwe lezers: 
Mevr. Anne-Marie Ross (familie Maastricht): 
anne.marie.ross.media@gmail.com 
Edwin Ross (familie (Arbroath/Alblasserdam): 
eddyrx@gmail.com 
Maaike Ross (familie Arbroath/Alblasserdam): 
maaikeross@gmail.com 
Loes Ross-Bevers (familie Amsterdam/Hamburg: 
Piloross@hotmail.com  
 

FAMILIEBERICHTEN  
Geboren: geen (worden er geen kindertjes meer geboren?) 
Gehuwd: geen 
Overleden: 
Jacob Kornelis Pluimgraaff., weduwnaar van Adriana (Ada) Ross. 


