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Bij mijn zoektocht naar de stamboom van Ger en Pauline van moederskant vond ik in het
doopboek van de rooms katholieke kerk in Groesbeek onderstaande akte van Joannes
Grammen.

Genoemde Joannes, gedoopt op 1 oktober 1806 door pastoor van Campen, is de
betovergrootvader van Frida Gramsen, de moeder van Ger en Pauline.
Volgens de doopakte is Joannes de onwettige zoon (“filius illegitimus”) van Joannis
Grammen en Antonia Janssen. Dat wordt althans verklaard door de vroedvrouw en de
getuigen Nas en de Bruijn (“sic declarant obstetrix jurata coram testibus J.W. Nas en Antonia
de Bruijn”). Duidelijk is dat de vader (Joannis Grammen) en de moeder (Antonia Janssen)
niet getrouwd waren toen hun zoon Joannes ter wereld kwam. Er bestaat ook geen bewijs dat
ze later alsnog met elkaar getrouwd zijn. Sterker nog Antonia Janssen trouwde een paar jaar
na de geboorte van Joannes met een ander, Wilhelmus van Baal uit Groesbeek.
Vraag is of genoemde Joannis Grammen inderdaad de vader is van Joannes, de
betovergrootvader van Frida Gramsen. In die tijd was het een grote schande om als
ongehuwde moeder door het leven te gaan. De omgeving en de kerk drongen er bij een
aanstaande moeder daarom sterk op aan om te verklaren wie de vader was, zodat ze later
wellicht alsnog met elkaar zouden trouwen. In de praktijk kwam het regelmatig voor, dat de
moeder de naam van een militair als vader opgaf. Dit is echter geen bewijs dat die militair ook
daadwerkelijk de vader is. Opvallend is wel dat Joannes als Grammen staat ingeschreven. Bij
een onwettig kind krijgt het kind meestal de achternaam van de moeder. Dit zou erop kunnen
duiden dat Joannis Grammen inderdaad de vader is en het kind erkend heeft.
Een tweede vraag is wie deze als vader genoemde Joannis Grammen is. De kerkelijke
archieven en de registers van de burgerlijke stand geven hier geen uitsluitsel over. Nergens is
vermeld wie de vader en moeder van deze Joannis Grammen zijn. Wel bestaat er een
vermoeden dat het Johannes Gramser is, die op 2 oktober 1784 in Beugen geboren werd. Hij
is de zoon van Isaac Gramser en Catharina Beijnen. De stamboom van deze protestantse
familie is in kaart gebracht en begint met Jeremias Gramser, die in 1628 in Deventer trouwde
met Catalina Jaspers. Meer zekerheid over de identiteit van de vader van Joannes Grammen is
waarschijnlijk alleen via DNA-onderzoek te verkrijgen.
De doopakte van 1 oktober 1806 is het enige document waarin Joannes met de achternaam
Grammen wordt aangeduid. In latere documenten wordt hij steevast Gramser genoemd. Die
naam houd ik ook aan in het verdere verloop van deze stamboom, die dus voor een deel
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gebaseerd is op het vermoeden dat Johannes Gramser uit Beugen de vader is van Johannes
Gramser, gedoopt op 1 oktober 1806 te Groesbeek.
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1e Generatie: JEREMIAS GRAMSER & CATALINA JASPERS
In het verleden hebben zich al enkele personen bezig gehouden met het uitzoeken van de
stamboom van de protestantse familie Gramser. Zo bevindt zich in het nationaal archief een
schoolschrift uit 1881 van Christiaan Johan Polvliet met als titel genealogie Gramser. Het
bevat aantekeningen over de herkomst van de familie en het wapen, dat de familie voert. Hij
schrijft dat de Gramsers volgens de familieoverlevering afkomstig zijn uit Silezië, een regio
die grotendeels in het tegenwoordige Polen ligt. Die afkomst uit Silezië wordt bevestigd in
een verhaal van mr. A. Haga over het geslacht Gramser, dat in 1936 verscheen in het
maandblad de Navorscher. Mr. Haga, oud-rijksarchivaris van Overijssel, schrijft verder dat
ene Jeremias Gramser als soldaat onder Johan Maurits van Nassau diende. Deze Johan
Maurits, wiens portret hieronder is afgebeeld, werd in 1604 geboren op Slot Dillenburg in
Duitsland. Hij is een achterneef van
Willem van Oranje en trad op 16-jarige
leeftijd toe tot het Staatse leger. Het was
de tijd van de tachtigjarige oorlog tussen
de Republiek der Verenigde Nederlanden
(de Staatsen) en Spanje. Johan Maurits
nam o.m. deel aan het beleg van Groenlo
(1627), het beleg van ’s-Hertogenbosch
(1629) en dat van Maastricht (1632).
Steden, die in handen waren van Spanje,
maar door het leger van de Republiek
werden bevrijd. Ook leidde hij in 1636 de
herovering op de Spanjaarden van de
Schenkenschans, een onneembaar geachte
vesting in de Rijn bij Millingen.
Als soldaat in dienst van Johan Maurits
zal Jeremias Gramser ook aan deze
belegeringen en gevechten hebben
deelgenomen.
Het vertrek van Jeremias uit Silezie zou
verklaard kunnen worden door de
Contrareformatie, die grote delen van de
protestantse Silezische bevolking terugbracht naar het katholieke geloof. Veel protestantse
vluchtelingen weken uit naar de Poolse grensgebieden waar de godsdienstvrijheid door enkele
adellijke families gegarandeerd werd. Het is aannemelijk dat de protestant Jeremias Gramser
tot die vluchtelingen behoorde.
Johan Maurits van Nassau vertrok in 1636 als gouverneur-generaal naar Nederlands Brazilië.
Hij keerde rond 1645 weer terug en werd o.a. stadhouder van het hertogdom Kleef. In Kleef
herinnert nog een aantal monumenten aan hem. Bekendste voorbeeld zijn de Kleefse tuinen.
Verder is hij bekend als opdrachtgever voor de bouw van het Mauritshuis in Den Haag.
Met het vertrek van Johan Maurits naar Brazilië in 1636 zal er ook een einde gekomen zijn
aan de militaire loopbaan van Jeremias Gramser, die inmiddels op 28 oktober 1628 in
Deventer getrouwd was met Catalina Jaspers uit Nijmegen. Hun huwelijksakte is op de
volgende bladzijde weergegeven.
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De letterlijke tekst luidt: “Op 28 oktober 1628 Jeremias Gramser van Selesien soldaat onder
graaf Jan Mourits van Nassau en Catharina Jaspers van Nijmegen in de Papenstraat”.

Bovenstaande plattegrond geeft een beeld van Deventer in die tijd. De Papenstraat is daarin
met blauw aangegeven. Deventer telde in 1628 ongeveer 8.000 inwoners. De stad was in 1591
door de Staatse troepen heroverd op de Spanjaarden en behoorde vanaf die tijd tot de
Republiek der Verenigde Nederlanden, waar de protestanten het voor het zeggen hadden.
Beeldbepalend voor deze stad toen en nu is de Grote of Lebuïnuskerk. Op de volgende foto is
dit duidelijk te zien. De oorspronkelijk katholieke Lebuïnuskerk werd gebouwd tussen 1450
en 1525. Ze was rijk versierd met muurschilderingen en stond vol heiligenbeelden en altaren.
Aan deze katholieke praal kwam een einde toen in 1580 de calvinisten de kerk in bezit namen
en haar omdoopten tot Grote Kerk. Het interieur werd ernstig vernield en ten slotte
witgepleisterd. In de kerk zijn nog op verschillende plaatsen de gevolgen van de calvinistische
beeldenstorm zichtbaar. De Papenstraat, waar Jeremias en Catalina woonden, ligt vlakbij deze
kerk.
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Jeremias vestigde zich rond 1640 in Arnhem, waar hij schoolmeester werd. Op 11 september
1680 is hij daar begraven. Zijn vrouw Catalina volgde hem op 24 september 1684 in het graf.
Jeremias en Catalina kregen voor zover bekend negen kinderen. Casparus (1633), de tweeling
Jacob en Casper (1640), Martha (1642), Hermken (1645), Johannis (1647), Catharijna (1648),
Johannis (1652) en Enneken (1655). Behalve Casparus, die in Deventer geboren werd,
kwamen alle kinderen in Arnhem ter wereld. Hieronder is de doopakte van de op 14 januari
1652 gedoopte Johannis afgebeeld.
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2e Generatie: JOHANNIS GRAMSER & WOLTERTJE (GEURTS) van OTTERLOO
Johannis (1652), de jongste zoon van Jeremias en Catalina, trouwt op 31 mei 1682 in Arnhem
met Woltertje (Geurts) van Otterloo uit Ede. Zie onderstaande trouwakte.

Arnhem was in de 17de eeuw een weinig welvarende stad. De bloeiende rivierhandel van
voorheen was stil komen te liggen door de verzanding van de Rijn. De Arnhemse economie
draaide vooral om de landbouw. Het inwoneraantal van Arnhem schommelde in de
zeventiende eeuw rond de 7000 inwoners. Militairen vormden een groot aandeel in de
bevolking. Dertig procent van de inwoners behoorde tot een soldatenfamilie. Deze militaire
aanwezigheid was het gevolg van het toenemende belang van Arnhem voor de verdediging
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De volgende tekening geeft een indruk van hoe
Arnhem er in die tijd uitzag. Dat geldt ook voor de animatie van Arnhem in de 17e eeuw in
3D op You Tube.
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Uit het huwelijk tussen Johannis en Woltertje worden vijf kinderen geboren. De dochters
Joanna (1683), Gertruijt (?) en Catharina (1686) en de zonen Jeremias (1688) en Geurt
(1690).
Joanna trouwt op 21 maart 1711 in Hien met Johan Jurien Helscher. Hien is een gehucht in de
buurt van Dodewaard. Twee jaar later trouwt ook Gertruijt in Hien. Zij stapt met Nicolaes van
Ooij in het huwelijksbootje en brengt tien kinderen ter wereld.
Jeremias wordt op 20 april 1688 in Arnhem gedoopt (zie hieronder). Over de kinderen Geurt
en Catharina is verder niets bekend.
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3e Generatie: JEREMIAS GRAMSER & GRIETJE GEURTZ van MANEN
Jeremias, de eerste zoon van Johannis en Woltertje, trouwt op 10 december 1713 met Grietje
Geurtz van Manen. Het huwelijk wordt gesloten in Randwijk, een klein dorp in de Betuwe.

Na eerst in Hien en vervolgens in Beusichem gewoond te hebben vestigde Jeremias zich in
oktober 1711 in Randwijk. Zijn latere vrouw Grietje was al zes jaar eerder in Randwijk
komen wonen. Jeremias was benoemd tot custos (koster) bij de hervormde kerk in Randwijk.
Op de volgende afbeelding is die kerk, die oorspronkelijk uit de 15e eeuw dateert, te zien.

Jeremias hield aantekeningen bij van de blijde en droevige gebeurtenissen in zijn familie. De
originele aantekeningen zijn helaas verloren gegaan, maar nog wel door zijn zoon Hendrik
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overgeschreven en na de dood van zijn vader door hem voortgezet. Die aantekeningen
vermelden o.m. de volgende gebeurtenissen.
Anno 1713 den (10) December zijn (wij) Jeremias Gramser en Grietje Gurtse van Manen in
de kercke tot Randwijk getrout.
Anno 1714 den 8 september op Saterdagh smorgens ten half vier is ons geboore een soon,
genaemt Geurt en Sondaghs daer aen volgende in de kercke tot Randwijk gedoopt. Overleden
5 Desember 1793 tot Leur begraven.
Anno 1716 den 3 Februwarie op Maendagh smorgens ten half een ure is ons geboore een
dogter, genaemt Wouterken en is Sondaghs daer aen volgende in de kercke tot Randwijk
gedoopt.
Anno 1718 den 3 November op Donderdagh smorgens ten half agt is ons geboore een soon,
genaemt Johannis en is Sondaghs daer aen volgende in de kercke tot Randwijk gedoopt.
Overleden den 27 January 1794 tot Nederasselt begraven.
Anno 1720 den 29 October op Dengdagh smiddaghs om half twalef is ons geboore een soon,
genaemt Hendrik en is Sondaghs daer aen volgende, sijnde den 3 november in de kerke tot
Randwijk gedoopt door Do. Hendrik Wijkniet.
Anno 1722 den 26 October smorgens om half drie op Maendagh is ons geboore een dogter,
genaemt Gordina en Sondagh daer aen volgende in de kercke tot Randwijk gedoopt. En is in
den Heere gerust 30 Meij 1725.
Anno 1724 den 27 Desember op Woensdagh des morgens om sevene is ons geboore een
dogter, genaemt Gerdina en Sondagh daer aen volgende in de kercke tot Randwijk gedoopt.
En is in den Heere gerust 30 Meij 1725.
Anno 1729 den 29 Januarie op Saterdagh agtermiddagh ten half drie is ons geboore een
dogter, genaemt Johanna en is Sondaghs daer aen volgende in de kerke tot Randwijk
Gedoopt.
Anno 1730 den 31 Mey op Woensdagh agtermiddagh ten drie ure is mijn waerde moeder
Grietje Gurtse van Mane tot onser droefenisse in den Heere ontslape en Dyndagh daer aen
volgende den 6 Juny in de kerke tot Randwijk begrave.
Anno 1731 den 6 November is mijn waerde vader Jeremias Gramser tot onser droefenisse in
den Heere ontslapen en den vijftinden dito in de kerke tot Randwijk begrave.
Ter aanvulling van deze gegevens kan nog opgemerkt worden dat zoon Geurt (1714) de eerste
koster en onderwijzer van het gehucht Leur (bij Wijchen) was. Hij trouwde in juli 1738 met
Maria Sophia Smits (Smetten), afkomstig uit het Duitse Schleiden (bij Monschau). Behalve
koster en onderwijzer was Geurt ook secretaris (rentmeester) van de heerlijkheid Leur.
Wouterken (1716) trouwt met Jan van Mherm. Ze krijgen twee kinderen. De doopakte van
Johannis, geboren op 3 november 1718, is op de volgende bladzijde afgebeeld (zie verder
generatie 4). Hendrik (1720) trouwt in 1746 met Hendrikje de Wilde. Ze gaan in Alkmaar
wonen en brengen daar zeven kinderen ter wereld.
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4e Generatie: JOHANNIS GRAMSER & CHRISTINA BLES
Johannis (1718), de tweede zoon van Jeremias en Grietje, trouwt op 19 maart 1751 met
Christina Bles. Ze trouwen in de protestantse kerk van Wijchen. Het eerste trouwboek van de
protestantse kerk in die plaats begint met de trouwinschrijvingen van 1777, zodat er geen
trouwakte voorhanden is. Wel is er een akte opgemaakt van hun ondertrouw op 26 februari
1751 in Amsterdam. Die akte is hieronder afgebeeld.

Johannis en Christina wonen eerst in Leur, waar hun eerste kind Margaretha (1752) geboren
wordt. Daarna verhuizen ze naar Nederasselt, een dorp in de gemeente Heumen. Hier komen
nog vijf kinderen ter wereld. Isaac (1754), Isaac (1756), Jeremias (1758), Willem (1761) en
Maria Johanna (1764).
Margaretha trouwt in 1784 met Hendrik de Groot uit Maasbommel. Zij blijven kinderloos.
Isaac uit 1754 zal waarschijnlijk heel jong gestorven zijn. Van Isaac uit 1756 is hieronder zijn
doopinschrijving weergegeven.

12

Jeremias trouwt in 1781 in Alkmaar met Johanna Elisabeth Barneveld. Ook zij blijven
kinderloos. Jeremias sterft al op 36-jarige leeftijd. Hij wordt op 30 oktober 1794 in Alkmaar
begraven. Over de twee andere kinderen Willem (1761) en Maria Johanna (1764) is helaas
niets bekend.
Nederasselt telde in de twee helft van de 18e eeuw ongeveer 350 inwoners. Hiervan was
slechts een klein deel protestant. Onder hen de familie Gramser. Johannis was schoolmeester
en bovendien kerkmeester van de protestantse kerk in Nederasselt. Voor hun kerkdiensten
maakten de protestanten gebruik van de middeleeuwse St. Salvatorkerk. Deze oorspronkelijk
katholieke kerk ging na de reformatie over in protestantse handen. De kerk raakte nogal snel
hierna in verval. Vanaf 1674 kon de kerk niet meer gebruikt worden. Waarschijnlijk hebben
de protestanten toen de toren (zie de tekening hieronder) wat opgeknapt en de portaalruimte

die groot genoeg was voor het geringe aantal protestantse gelovigen als kerk in gebruik
genomen. Dit heeft geduurd tot 1794. In dat jaar werd de toren op last van de commandant
van Grave gesloopt. De toren stond ten opzichte van de vesting Grave strategisch in de weg.
Johannis heeft dit waarschijnlijk net niet meer meegemaakt. Hij overleed op 25 januari 1794
op 75-jarige leeftijd. Zijn vrouw Christina was al ruim 25 jaar eerder gestorven (op 12
september 1768).
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5e Generatie: ISAAC GRAMSER & CATHARINA BEIJNEN
Isaac (1756), de tweede zoon van Johannis en Christina, trouwt op 27 april 1783 met
Catharina Beijnen uit Nistelrode. Het huwelijk wordt gesloten in de kerk van Nistelrode.
Hieronder is hun trouwakte afgebeeld.

Het echtpaar gaat in Beugen wonen, waar Isaac schoolmeester is. Volgens de volkstelling
1795 wonen er in die tijd ongeveer 1000 mensen in Beugen. Het overgrote deel hiervan is
katholiek. Toch is er ook een kleine protestantse enclave, die in 1618 de hervormde gemeente
Beugen had opgericht. De uit Kranenburg afkomstige dominee P.C. Wissenbach was ten tijde
van het verblijf van Isaac in Beugen predikant aldaar.
Niet alleen de familie Gramser herbergt verschillende schoolmeesters. Ook de familie van
Catharina, Isaac’s vrouw, telt diverse leden die zich tot het onderwijzersvak geroepen
voelden. Zo stonden zowel haar vader (Christiaan), grootvader (Laurens) als overgrootvader
(Christiaan) voor de klas. Haar vader in Nistelrode, haar grootvader in Helvoirt en haar
overgrootvader in Waalre.
In 1794 verhuist het gezin van Isaac en Catharina naar Nederasselt. Isaac volgt daar zijn
overleden vader Johannis op als koster en schoolmeester.
Onder zijn leiding wordt in 1804 een nieuwe protestantse
kerk in Nederasselt gebouwd. Een gedenksteen herinnert
hier nog aan (zie afbeelding hiernaast). Verder zijn op de
windwijzer van de kerk de initialen IG en het jaartal 1804
aangebracht.
Isaac en Catharina krijgen samen negen kinderen. Hiervan
komen er acht in Beugen ter wereld. Johannes (1784),
Maria Christina (1786), Christiana (1787), Josina (1788),
Elisabeth Cornelia (1789), Willem (1790), Petronella
Catharina (1792) en Laurens (1793). Het negende en laatste
kind, Jeremias (1796), wordt in Balgoij geboren.
De doopakte van Johannes is op de volgende bladzijde
afgebeeld. Over Maria Christina (1786) is niets bekend.
Christiana (1787) trouwt in 1813 met Gerard Vermeulen uit
Heerewaarden. Ze krijgen twee kinderen. Gerard overlijdt
in 1823. Christiana hertrouwt in 1824 met Bart Vermeulen,
een jongere broer van Gerard. Ze overlijdt in 1830 op 42-jarige leeftijd.
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Josina (1788) trouwt eerst met Cornelis Frankot uit Leur. Ze krijgen vier kinderen, waarvan er
één maar vier dagen oud wordt. In 1828 vestigt Josina zich met haar man en kinderen in
Frederiksoord. Dit dorp in Drenthe werd in 1818 gesticht door de Maatschappij van
Weldadigheid. Een particuliere organisatie die armoedige gezinnen wilde helpen om een
eigen bestaan als boer op te bouwen. Daartoe werd in Drenthe woeste grond aangekocht,
zodat de armen die konden ontginnen. De proefkolonie Frederiksoord wordt als eerste gesticht
en eind 1818 staan er 52 boerderijtjes klaar om de “kolonisten” te ontvangen. Hieronder is de
inschrijving van het gezin Frankot in Frederiksoord weergegeven.

Cornelis overlijdt in 1830. Josina hertrouwt in 1831 met Hendrik Arends. Ze krijgen één kind.
Josina overlijdt in 1854 op 65-jarige leeftijd in Veenhuizen (Drenthe). Over Elisabeth
Cornelia (1789) zijn geen verdere gegevens bekend.
Willem, de tweede zoon van Isaac en Catharina, trouwt in 1815 met Maria Johanna Vink uit
Opheusden. Ze krijgen acht kinderen. Maria Johanna overlijdt in 1825. Willem hertrouwt in
1826 met Hermina Johanna Velthuizen uit Nijmegen. Hij volgt zijn vader op als koster en
schoolmeester in Nederasselt. Willem overlijdt in 1859 op 68-jarige leeftijd. Op de volgende
bladzijde zijn afbeeldingen van het in- en exterieur van de protestantse kerk in Nederasselt
opgenomen.
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Petronella Catharina (1792) wordt niet ouder dan 1 jaar. Ze overlijdt op 30 mei 1793.
Van Laurens (1793) is bekend, dat hij bij het Franse leger heeft gediend. Hieronder zijn
inschrijving bij het 136e Regiment d’Infanterie, waaruit blijkt dat hij van 13 september 1813
tot 11 januari 1814 soldaat in het leger van Napoleon is geweest. Onduidelijk is wat er daarna

met hem is gebeurd. In de memorie van successie, die op 18 augustus 1818 is opgesteld in
verband met het overlijden van zijn vader, wordt hij nog genoemd als één van de vier dan nog
levende kinderen van Isaac en Catharina. Daarna ontbreekt elk spoor van hem. Ook over hun
laatste kind, Jeremias (1796) is verder niets bekend. Catharina Beijnen, de eerste vrouw van
Isaac, overlijdt in 1799. Isaac hertrouwt datzelfde jaar met Clasiena Keukenkamp. Zij blaast
in 1814 haar laatste adem uit. Isaac komt op 6 februari 1818 te overlijden. Hij is dan 62 jaar.
Op de volgende bladzijde is de memorie van successie afgebeeld, die in verband met dit
overlijden is opgesteld. Een memorie van successie is een verklaring die na iemands
overlijden wordt opgemaakt over zijn of haar nalatenschap. Ze bevat een overzicht van de
roerende en onroerende goederen van de overledene. Ze is een uitvloeisel van een in de 19e
eeuw door de landelijke overheid ingevoerde belasting op erfenissen. In de memorie staan
verder de naam van de overledene, de overlijdensdatum en -plaats, de erfgenamen met hun
relatie tot de overledene en het eventuele bestaan van een testament.
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Uit de memorie blijkt dat Isaac geen testament heeft laten opmaken en dat de op dat moment
nog in leven zijnde kinderen Willem, Laurens, Christiana en Josina de erfgenamen zijn. Isaac
heeft echter niets nagelaten.
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6e Generatie: JOHANNES GRAMSER & ANTONIA JANSSEN
Johannes, de eerste zoon van Isaac en Catharina, is een vrij rusteloos type. Hij verhuist eerst
van Nederasselt naar Grave, gaat daarna naar Asten, keert weer terug in Nederasselt om nog
geen half jaar later naar Heumen te verhuizen. Daar woont hij vanaf mei 1805. In maart 1807
tekent hij als vrijwilliger bij het 3e Regiment Huzaren. Een huzaar is een lichtbewapende
soldaat, die zich te paard voortbeweegt en vecht. Hiernaast
een afbeelding van een huzaar van het 3e regiment uit de tijd
van Johannes. Johannes verbindt zich voor ruim 6,5 jaar aan
dit korps, dat in den Haag is gelegerd. In het nationaal archief
in den Haag bevinden zich enkele stukken waarin Johannes
met naam genoemd wordt. Zo komt hij voor op een lijst met
manschappen, die op 31 oktober 1807 onder aanvoering van
kapitein Johannes Theodorus Timmerman aan een expeditie
hebben deelgenomen in het dorp Heyda, dat in het Duitse
Thüringen ligt. Ook is hij vermeld op een lijst van 7 oktober
1808 met de namen van de huzaren, die “het tractement van
reforme dienen te bekomen”. Hij is op dat moment “niet meer
in staat om zijn dienst te presteren” wegens “jigtigheid”
(jicht).
Tot slot is hij opgenomen in het stamboek van officieren en
manschappen behorende bij het korps huzaren. Zijn
signalement is als volgt: mager van postuur, rond voorhoofd,
blauwe ogen, kleine neus, normale mond, smalle kin, bruin
haar en bruine wenkbrauwen. Zijn lengte is 5 voet, 4 duim en
1 streek. Dit komt op basis van de lengte van de Rijnlandse
voet en duim overeen met 1 meter 68. Vermeld is dat hij het
korps in Spanje verlaten heeft. Zie de volgende afbeelding.

Dit duidt erop dat hij lid van de Hollandse Brigade is geweest. Dit was een eenheid van het
leger van het Koninkrijk Holland. De brigade werd in september 1808 door koning Lodewijk
Bonaparte op verzoek van zijn broer, de Franse keizer Napoleon, naar Spanje gestuurd. Dit
met de bedoeling om met de Fransen tegen de Spaanse onafhankelijkheidsstrijders en de
Engelsen te gaan vechten. Op zaterdag 3 september 1808 vertrokken ca. 2100 manschappen
vanuit Bergen op Zoom richting Spanje. Dat kon alleen over land. De Engelse marine was op
zee oppermachtig. Op 19 september 1808 kwam de brigade onder aanvoering van generaal-
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majoor David Hendrik Chassé aan in Saint-Denis bij Parijs. Twee dagen later werd de brigade
door Napoleon zelf geïnspecteerd op de Place des Sablons ten westen van Parijs.
Waarschijnlijk is Johannes hierbij niet aanwezig geweest. Hij was op dat moment niet
geschikt om zijn dienst te verrichten en heeft als gevolg hiervan geen deel uitgemaakt van de
eerste colonne, die in september naar Spanje vertrok. Wel aannemelijk is dat hij behoorde tot
de tweede colonne, die op 24 november 1808 vanuit ’s-Hertogenbosch naar Spanje trok. Die
colonne bestond onder meer uit 84 huzaren, die in den Haag gelegerd waren. Onduidelijk is
wanneer Johannes in Spanje gearriveerd is en wat er daarna met hem gebeurd is.
Waarschijnlijk is hij eind 1808/begin 1809 gesneuveld. Dit wordt bevestigd in een brief van
Isak Johannes Gramser uit 1881 aan Christiaan Johan Polvliet. Daarin geeft hij aan dat zijn
vader Willem twee broers had, die “in Franschen dienst” gesneuveld zijn. Het gaat dan om
Johannes en Laurens. Zie de afbeelding hieronder.

Zoals in de inleiding al opgemerkt kan niet met zekerheid worden gesteld dat huzaar Johannes
Gramser de vader is van Joannes Gramser, gedoopt op 1 oktober 1806 in Groesbeek. De
moeder is wel bekend. Dat is Antonia Janssen uit Groesbeek. Zij is op 1 maart 1774 gedoopt
in Groesbeek en de dochter van Joannes Janssen en Catharina Hopmans, die nog acht andere
kinderen ter wereld brachten.
Dat Johannes en Antonia rond de jaarwisseling 1805/1806 “vleselijke gemeenschap” hebben
gehad is denkbaar. Ze woonden niet ver van elkaar vandaan. Heumen, de woonplaats van
Johannes destijds en Groesbeek, waar Antonia woonde, liggen hemelsbreed slechts 8
kilometer uit elkaar. Verder levert de zoekopdracht Johannes Gramser in WieWasWie geen
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andere aannemelijke matches op. Ook een zoektocht naar Johannes Gramser in Duitsland via
Family Search levert geen resultaten op. Het vermoeden is dan ook gerechtvaardigd, dat
Johannes Gramser, zoon van Isaac Gramser en Catharina Beijnen, geboren op 2 oktober 1784
te Beugen, de vader is van de op 1 oktober 1806 gedoopte Joannes. Hij is het enige kind dat
geboren is uit de relatie van Johannes Gramser met Antonia Janssen. Antonia trouwde op 21
mei 1809 met Wilhelmus van Baal uit Groesbeek (zie de volgende afbeelding). Uit dit
huwelijk werden twee kinderen geboren: Johannes (1812) en Jacobus (1816). Jacobus heeft
maar twaalf dagen geleefd.

Antonia overlijdt op 18 mei 1831 in Groesbeek. Ze is dan 57 jaar. Wilhelmus wordt 68 jaar.
Hij sterft op 18 maart 1845.
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7e Generatie: JOHANNES GRAMSER & MARIA BÖHMER
Johannes Gramser, onwettige zoon van Johannes Gramser en Antonia Janssen, gedoopt op 1
oktober 1806 te Groesbeek, trouwt op 21 juni 1831 voor de wet in het Duitse Kranenburg met
Maria Böhmer. Drie dagen later wordt hun huwelijk kerkelijk ingezegend in de oude houten
schuurkerk van Groesbeek. Hun huwelijksakte is hieronder afgebeeld.

Maria is net als Johannes een onwettig kind. Zij is de dochter van Aleide Böhmer en geboren
op 11 maart 1804 in het Duitse Nütterden. Haar vader is onbekend.
Evenals veel Groesbekers in die tijd verdiende Johannes de kost als bezembinder. Er heerste
een grote armoede in Groesbeek. Halverwege de negentiende eeuw waren er ruim honderd
gezinnen, die een schamel bestaan ontleenden aan het maken en verkopen van bezems. Ze
trokken in de lente en de zomer met huifkarren en hondenkarren het achterland in om pas eind
september weer thuis te komen. Later werd smokkelen hét middel van bestaan.
Groesbeek bestond rond 1850 uit het dorp Groesbeek en de buurtschappen Drul, Nijerf,
Grafwegen, Sint Anthonis, Bruuk, Heiland, Plak, Heikant en Nederrijkswald. Het totale aantal
inwoners bedroeg 3073, waarvan er 747 in het dorp woonden. De volgende afbeelding uit
1905 geeft een indruk van hoe de dorpskom van Groesbeek er in die tijd heeft uitgezien.
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Volgens de volkstelling van 1849 telt het dorp 117 bewoonde huizen, waarin 152 gezinnen
wonen. Ook het gezin Gramser woont in het dorp en wel op nummer 83. Hieronder een
uittreksel uit het bevolkingsregister van Groesbeek anno 1860-1870. Johannes is dan al
overleden, zodat hij niet meer in het register voorkomt.

Johannes en Maria krijgen zeven kinderen, die allemaal in Groesbeek ter wereld komen. De
eerste vier kinderen worden niet ouder dan twee maanden. Het gaat dan om Antonia (1831),
Antoon (1832), Lambert (1833) en Antoon (1834). Hierna volgen Helena (1836), Antoon
(1840) en Johannes. Zoals uit het bevolkingsregister blijkt heeft Helena het ouderlijke huis in
1860 al verlaten. Ze is in 1857 getrouwd met Antoon Janssen, bezembinder uit Groesbeek, en
krijgt samen met hem elf kinderen. Helena overlijdt in 1915 in Groesbeek. Ze is dan 79 jaar.
Haar man Antoon is al dertien jaar eerder gestorven.
Antoon Gramser (1840) vertrekt in maart 1870 naar Echt in Limburg. In oktober 1873 komt
hij terug naar Groesbeek en trekt hij voor twee weken in bij het gezin van zijn zus Helena.
Hierna vertrekt hij naar den Haag, waar hij als huisknecht gaat werken. Daar ontmoet hij
Anna Juliana Lüdke, die 12 jaar jonger is. Met haar trouwt hij op 31 maart 1880 in den Haag.
Anna Juliana is de dochter van een schoenmaker uit Paprotsch, een plaatsje in het
groothertogdom Posen (Poznan) dat destijds tot Pruisen behoorde. Tegenwoordig is het Pools
gebied. Antoon en Anna Juliana verhuizen eind 1880 naar Groesbeek. Het echtpaar blijft
kinderloos. Anna Juliana overlijdt in 1916. Ze is dan 65 jaar. Antoon sterft drie jaar later,
bijna 79 jaar oud.
Johannes Gramser, het jongste kind van Johannes en Maria, wordt geboren op 1 juni 1843.
Zijn geboorteakte is op de volgende bladzijde afgebeeld.
Vader Johannes Gramser overlijdt op 16 mei 1859 in Groesbeek op 52-jarige leeftijd. Zijn
vrouw, Maria Böhmer, blaast haar laatste adem uit op 17 september 1863. Zij is dan 59 jaar.
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8e Generatie: JOHANNES GRAMSER & WILHELMINA JANSSEN
Johannes, de jongste zoon van Johannes Gramser en Maria Böhmer, trouwt op 8 april 1863 in
Groesbeek met Wilhelmina Janssen uit diezelfde plaats. Zij is de dochter van Jan Janssen uit
Groesbeek en Theodora Kersten, die oorspronkelijk uit Dordrecht komt. Wilhelmina komt uit
een gezin van twaalf kinderen. Haar oudste broer Antoon is getrouwd met Helena Gramser,
de zus van Johannes. De huwelijksakte van Johannes en Wilhelmina is hieronder afgebeeld.

Het bruidspaar trekt in bij Maria Böhmer, de moeder van Johannes, die enkele maanden later
overlijdt. Vlak hiervoor op 11 augustus 1863 is het eerste kind van Johannes en Wilhelmina
geboren. Hij krijgt evenals zijn vader en opa de naam Johannes.
Hierna volgen nog Theodorus (1866), Antoon (1868), Willem (1871), Leonard (1873),
Johanna (1875) en Jacobus (1878). De eerste vier kinderen worden in Groesbeek geboren en
de laatste drie in Siebengewald, waar het gezin zich in januari 1874 vestigt.
Siebengewald bestond indertijd uit de kom Siebengewald en de buurtschappen Kreeftenheide,
Grote en Kleine Horst, Koekoek, Flieraij, Vrij, de Grenzen en de Belt. Uit de dat jaar
gehouden volkstelling blijkt dat er in 1879 honderdzestig woningen in Siebengewald stonden
en dat er 813 mensen woonden.
Het is bekend dat veel inwoners van Siebengewald voorouders uit Groesbeek hebben. Tussen
1865 en 1900 hebben verscheidene families zich vanuit Groesbeek in Siebengewald
gevestigd, wat tot op de dag van vandaag te merken is aan Groesbeekse accenten in het

25

Siebengewaldse dialect. De Groesbekers zoeken als dagloner werk in de omgeving en
vestigen er kleine keuterboerderijen. Ze gebruiken de heidevelden om er bezems te maken en
met strikken en klemmen vangen ze hazen en konijnen. De Groesbekers brengen ook het
gebruik van bijnamen mee naar Siebengewald. Het gebruik van die namen komt goed van pas
bij het smokkelen van goederen over de Duits-Nederlandse grens. Tijdens het smokkelwerk
bediende men zich vaak van die bijnamen om elkaar te waarschuwen als er douaniers in
aantocht waren. Desondanks werden er heel wat mensen uit Siebengewald betrapt op
smokkelen. Het Brabants Archief in den Bosch beschikt over de strafvonnissen van de
rechtbank in die plaats gedurende de periode 1811-1930. Zoeken op Siebengewald levert 676
resulaten op.
De familie Gramser is met 86 hits vertegenwoordigd. De vonnissen waarbij een Gramser
betrokken is strekken zich uit over de jaren 1879 tot en met 1929. Uitschieters zijn de jaren
1916 en 1917, waarin er resp. 18 en 14 keer een lid van deze familie in het beklaagdenbankje
zit. In 5 van deze 32 gevallen volgt er vrijspraak. In 24 van de overige 27 gevallen vindt er
een veroordeling wegens (een poging tot) smokkelen plaats. Het smokkelen was tijdens de
eerste wereldoorlog een volkssport geworden. Nederland had vanwege het behoud van haar
neutrale positie tijdens die oorlog maatregelen genomen, die het personenverkeer tussen ons
land en de ons omringende landen moest beperken. Ook gold er een uitvoerverbod voor
levensmiddelen en brandstoffen. Zaken die Duitsland hard nodig had en waarvoor grof geld
betaald werd. Ondanks het uitvoerverbod verdwenen meteen na het begin van de oorlog grote
hoeveelheden meel, tabak, rijst, spek, benzine, margarine, worst, brood, kaas, vetten, zeep en
terpentijn naar onze oosterburen. Alleen al in Brabant werden tijdens de oorlogsjaren 1914 tot
en met 1918 ruim 25.000 vonnissen wegens smokkelen uitgesproken.
Bij de veroordeelde Gramsers gedurende de jaren 1879 tot en met 1930 gaat het in totaal om
23 verschillende personen. Koplopers met elk 9 veroordelingen zijn Leonard, geboren op 22
mei 1873 en Willemina Gramser, geboren op 12 februari 1897. Leonard is het vijfde kind van
Johannes Gramser en Wilhelmina Janssen. Willemina is het oudste kind van Leonard.
Sommige familieleden hadden last van een kort lontje en losse handjes. Zo wordt Jacobus,
geboren op 26 juli 1878, twee keer veroordeeld wegens mishandeling. De eerste keer wegens
mishandeling van veldwachter van den Hove. Hiervoor moet hij van 22 december 1898 tot 5
januari 1899 “brommen” in de gevangenis van den Bosch. De tweede keer heeft hij 2
dorpsgenoten mishandeld. Hiervoor krijgt hij 1 maand gevangenisstraf, die hij van 14 april
1903 tot 14 mei 1903 doorbrengt. Wederom in de gevangenis van den Bosch.
Ook Johanna, geboren op 21 november 1875, wordt schuldig bevonden aan mishandeling. Zij
is de enige zuster van Jacobus. Op 29 augustus 1906 mishandelt zij Gertruda Hendriks, de
vrouw van Johannes Schrievers, door haar bij de keel te grijpen, hardhandig tegen de muur te
duwen en haar hoofd een aantal keren op een tafel te slaan. De volgende dag zoekt ze
Gertruda weer op om haar met een klomp in het gezicht te slaan. Ze wordt hiervoor
veroordeeld tot een boete van 10 gulden of 20 dagen gevangenis.
Nog bonter maakt Theodor het. Hij is een zoon van Johannes, de oudste broer van Jacobus en
Johanna. Op 5 juni 1922 is hij samen met zijn vriend Jan Lauf betrokken bij een ernstige
mishandeling waarbij het slachtoffer , de heer Hindenburg, een oog verliest. Het Limburgsch
Dagblad doet in zijn editie van 25 september 1922 uitgebreid verslag van de rechtbankzitting
in Den Bosch. Het bewuste artikel is op de volgende bladzijde afgebeeld. Beiden worden
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar. Ze tekenen allebei beroep aan tegen dit
vonnis. Ze vinden de straf te zwaar en het slachtoffer is naar hun mening al voldoende
gecompenseerd door de 2000 mark, die de moeder van Theodor aan hem heeft betaald. De
president van het gerechtshof wijst hen er op dat een luttel bedrag aan marken nooit het leed
kan goedmaken dat de heer Hindenburg is aangedaan. Het gerechtshof in den Bosch
handhaaft de eerder door de rechtbank uitgesproken straffen van 1,5 jaar. Theodor zat al vanaf
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8 juni 1922 onafgebroken in voorarrest in de gevangenis van den Bosch. Op 17 april 1923
wordt hij overgebracht naar de strafgevangenis van Rotterdam, waar hij de rest van zijn straf
uitzit. Op vijf december 1923 komt hij weer vrij.

Johannes (1863), de vader van Theodor, is het eerste kind uit het huwelijk van Johannes
Gramser en Wilhelmina Janssen. Johannes trouwt in 1887 met Maria Kersten uit Groesbeek.
Ze krijgen samen acht kinderen. Johannes overlijdt in 1939 op 76-jarige leeftijd. Zijn vrouw
Maria is hem negen jaar eerder voorgegaan.
Theodorus (1866), het tweede kind, wordt niet ouder dan 14 jaar. Antoon (1868), der Dritte
im Bunde, trouwt eerst met Maria Hendrix uit Groesbeek. Maria overlijdt in 1905 op 36jarige leeftijd. Hierna hertrouwt Antoon met Wilhelmina Schaap uit Groesbeek. Met haar
krijgt hij zes kinderen. Antoon sterft in 1944 op 75-jarige leeftijd.
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De vierde zoon, Willem (1871), stapt in het huwelijksbootje met Gerarda Josepha Peters uit
Siebengewald. Ze zetten samen 13 kinderen op de wereld. Willem overlijdt eind 1940. Hij is
dan 69 jaar. Zijn vrouw Gerarda
Josepha blaast op 4 september 1943
haar laatste adem uit. Ze is dan 73
jaar. Een van hun kinderen, Jacques
(1911-1981), geniet in de jaren 30
van de vorige eeuw enige landelijke
bekendheid als stayer. Jacques (zie
foto hiernaast) debuteert op 23
november 1935 achter de motor in
het Antwerpse sportpaleis. Hij is
dan al houder van het officieuze
werelduurrecord
achter
kleine
motoren en hem wordt een grote
toekomst als stayer toegedicht. Tijdens zijn debuut laat hij een goede indruk achter. Zo goed,
dat hij meteen weer gecontracteerd wordt voor het volgende sportgala op 7 december 1935.
Hij neemt het dan op tegen Dictus uit Belgie, de Nederlander Wals, de Fransman Brossy en
de Duitser Gilgen. Onderstaand artikel uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 9 december
1935 bevat een uitgebreid verslag van deze wedstrijd over twee manches, waarbij Jacques
uiteindelijk een tweede plek achter de Fransman Brossy weet te bemachtigen.
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Na dit succes raakt Jacques tijdelijk in een ernstige vormcrisis. Begin 1938 maakt hij zijn
come-back met een grandioze overwinning in het sportpaleis van Antwerpen. Hij laat drie
Belgen volstrekt kansloos. In die koers haalt hij snelheden tegen de zeventig in ’t uur.
Eind van de dertiger jaren valt er met het stayeren geen droog brood meer te verdienen. Er
worden nauwelijks nog wedstrijden georganiseerd en de startgelden houden ook niet over.
Eind 1939 besluit Jacques dan ook te stoppen met het fietsen achter de motor en zich
helemaal toe te leggen op zijn inmiddels goed lopende fietsenzaak. Met die zaak op nr. 8 van
de Sint Antoniusstraat in Eindhoven was hij al in 1937 begonnen. Wim van Est is een van de
bekendste wielrenners, die zijn fiets door Jacques laat repareren. De zaak (vlakbij het stadion
van PSV) bestaat nog steeds. Eerst is het zijn zoon Frans en vervolgens zijn kleinzoon Carlo,
die de zaak overneemt.
Jacques is ook de oom van een andere wielerlegende uit de Gramser-dynastie, Wim (Willy)
Gramser (1935-2008). Jacques haalt Wim en Jaap Kersten, die andere bekende coureur uit
Siebengewald, over om bij
Wielerclub het Zuiden in
Eindhoven te gaan fietsen. Dat
is anno 1951. Wim maakt in
de jaren vijftig furore met een
aantal belangrijke zeges, zoals
de Ronde van Limburg. Deze
eendaagse koers wint hij in
1957. Eerder had hij al de
meerdaagse koers Fleche du
Sud
gewonnen.
Deze
Luxemburgse koers was in
1951 en 1953 gewonnen door
Charly Gaul, de Tour-winnaar
van 1958. In 1954 schrijft
Wim Gramser deze wedstrijd
bij op zijn palmares. In 1958
tekent hij een contract bij het
Limburgse profteam Eroba.
Hij wint de B-editie van de
Ronde van Vlaanderen. Aan
deze editie doen de renners
mee, die niet bij een grote
profploeg onder contract
staan. Die prestatie levert hem
een plek op in de Nederlandse
wielerploeg voor de Ronde
van Spanje in 1958. Behalve
Wim heeft ploegleider Kees
Pellenaars ook dorpsgenoot
Jaap Kersten geselecteerd.
Andere ploegleden zijn o.a.
Ab Geldermans, Wim van Est
en Daan de Groot. Die laatste bemachtigt tijdens de zesde etappe van Tarragona naar Valencia
de leiderstrui. Hij behoudt drie dagen de eerste positie, maar in de rit van Toledo naar Madrid
van donderdag 8 mei 1958 zakt hij volledig door het ijs. Tijdens die negende etappe wordt hij
bevangen door de hitte en eisen zijn inspanningen om de eerste plaats te verdedigen hun tol.
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Hij stapt af en staakt definitief de strijd. Ook Wim Gramser geeft diezelfde dag de pijp aan
Maarten. Hij was de slechts geklasseerde Nederlander op bijna twee uur achterstand van de
klassementsleider. Anders dan Jaap Kersten kon Wim maar moeilijk wennen aan het
profmilieu. In 1960 beëindigt hij zijn wielercarrière. Hij behoort hiermee tot een lange lijst
van Limburgse wielrenners die ondanks een respectabele erelijst bij de amateurs geen
“blijvers” bij de profs zijn geworden.
Leonard (1873), de vijfde zoon van Johannes Gramser en Wilhelmina Janssen, trouwt in 1895
met Johanna Kersten. Zij zetten negen kinderen op de wereld. Leonard overlijdt in 1956 op
82-jarige leeftijd. Johanna, zijn vrouw, is hem in 1951 al voorgegaan. Ze werd 77.
Het zesde kind, Johanna (1875), is de enige dochter van Johannes Gramser en Wilhelmina
Janssen. Zij trouwt in 1892 met Jan Kersten. Jan is de broer van Johanna Kersten, die met
Leonard is getrouwd. Johanna en Jan krijgen negen nakomelingen. Johanna overlijdt in 1945.
Ze is dan 69 jaar.
Jacobus, het jongste kind, is geboren in Siebengewald op 26 juli 1878. Zijn geboorteakte is
hieronder weergegeven.

Zijn vader Johannes overlijdt op 5 juli 1909 op 66-jarige leeftijd. Wilhelmina Janssen, de
vrouw van Johannes, wordt 76 jaar. Zij sterft op 11 mei 1915.
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9e Generatie: JACOBUS GRAMSER & JACOBA HENDRIKS
Jacobus Gramser, het jongste kind van Johannes Gramser en Wilhelmina Janssen, trouwt op
15 april 1901 met Jacoba Hendriks. Beiden zijn geboren en getogen in Siebengewald. Hun
huwelijksakte is hieronder afgebeeld.

Jacobus en Jacoba krijgen samen twaalf kinderen, die bijna allemaal in Siebengewald ter
wereld komen. Het zijn de jongens Jan (1901), Gerard (1902), Antoon (1905), Antonius
(1907), Leonard (1909), Jacobus (1915), Antonius (1919), en Wilhelmus (1922) en de meisjes
Gertruda (1904), Gertruda (1912), Johanna Wilhelmina (1913) die in Gennep wordt geboren,
en Wilhelmina (1917). Op 5 april 1906 brandt hun huis nagenoeg helemaal af. Antoon (1905)
en Gertruda (1904) raken hierbij zwaargewond. Gertruda overlijdt 11 dagen later aan haar
verwondingen. Antoon ruim 5 maanden na die fatale dag. Onderstaande krantenberichten zijn
de stille getuigen van dit drama.
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In 1911 overlijdt Antonius (1907). Hij is nog geen vier jaar oud. Op onderstaande foto, die uit
de jaren 20 van de vorige eeuw dateert, zijn Jacobus en Jacoba met hun negen overgebleven
kinderen te zien.

Jan, de oudste, wordt geboren op 27 augustus 1901. Op de volgende bladzijde is zijn
geboorteakte afgebeeld. Gerard, de tweede zoon, wordt geboren op 10 november 1902. Hij
trouwt in augustus 1925 met Wilhelmina Adele Brauers uit het Duitse Goch.
Leonard komt op 1 december 1909 ter wereld. Hij treedt in mei 1942 in het huwelijk met
Johanna Sleegers uit Helmond. Gertruda, geboren op 25 januari 1912, is dan al 12 jaar
getrouwd met Hendricus Johannes Cornelissen, die uit Uden komt. Johanna Wilhelmina ziet
op 9 november 1913 het levenslicht. Zij trouwt met Gerard Verwijst. Op 31 oktober 1915
wordt Jacobus jr. geboren. Hij trouwt in mei 1943 met Dina Vermeulen uit Zesgehuchten (een
dorpje tussen Geldrop en Eindhoven). Wilhelmina, geboren op 11 augustus 1917, stapt in
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september 1943 in het huwelijksbootje met Theodorus Martinus Meurs uit Bergen. Antonius
wordt geboren op 2 oktober 1919 en het jongste kind, Wilhelmus, komt op 9 februari 1922 ter
wereld. Hij trouwt in november 1943 met Maria Antonia Bijnen uit Helmond.
Op dinsdag 19 juni 1928 brandt het huis van Jacobus en Jacoba in Siebengewald voor de
tweede keer nagenoeg helemaal af. Nog datzelfde jaar verhuist de hele familie met
uitzondering van Jan en Gerard (de twee oudsten) naar Helmond. Jan en Gerard zijn
getrouwd en wonen al op zichzelf.

Begin jaren 50 keren Jacobus en Jacoba weer terug naar Siebengewald. Daar vieren ze op 26
mei 1951 hun 50-jarig huwelijksfeest. Hun zoon Jan is diezelfde dag 25 jaar getrouwd met
Paula Essers en hun kleindochter Frida trouwt die dag met Piet Mooren uit Heukelom.
Hieronder is de aankondiging van die bruiloften afgebeeld.
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Helaas maakt Jacobus bij de opruimwerkzaamheden na het feest een flinke smak. Het
Limburgsch Dagblad bericht hierover in zijn editie van 1 juni 1951. Zie het artikel op de
volgende bladzijde.

Jacobus Gramser sr. overlijdt op 29 januari 1959 in Geldrop. Hij is dan 80 jaar. Zijn vrouw,
Jacoba Hendriks, is 5 jaar eerder overleden (16 juli 1954). Ze werd 75 jaar.
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10e Generatie: JAN GRAMSER(N) & PAULA ESS(Z)ERS
Jan, het oudste kind van Jacobus Gramser en Jacoba Hendriks, trouwt op 15 april 1926 met
Paula Maria Essers uit het Duitse Goch. Hieronder is een copie van hun trouwboekje
afgebeeld.

Jan en Paula krijgen zeven kinderen, die Gramsen als achternaam krijgen. De volgende foto
toont het gezin in de jaren 50. Van links naar rechts zie je Inge, Jan, Bieny, Jan, Paula, Mimy,
Frida, Paula en Kitty.
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In het trouwboekje van Jan en Paula is Jan vermeld als Gramsen, terwijl hij bij zijn geboorte
in 1901 als Gramser is geregistreerd. De gemeente Bergen heeft vervolgens bij zowel Jan als
zijn kinderen steeds de naam Gramsen aangehouden. Zie onderstaande kopie van zijn
persoonskaart. Opvallend is verder dat Paula Maria, de vrouw van Jan, door de gemeente als
Eszers in plaats van Essers ingeschreven is.
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Alle kinderen komen in Siebengewald ter wereld, behalve Paula. Zij is de oudste en wordt
geboren op 1 april 1927 in het Duitse Goch. Ze trouwt in 1948 met Herman Stevens uit Well.
Ze krijgen twee kinderen Joop en Pauline. Paula overlijdt op 11 april 2012. Ze is dan 85 jaar.
Haar man, Herman, is in 1994 op 74-jarige leeftijd overleden.
Frida komt op 10 januari 1930 ter wereld. Ze trouwt op 26 mei 1951 met Piet Mooren uit
Heukelom. Diezelfde dag vieren haar ouders hun 25-jarig en haar grootouders hun 50-jarig
huwelijksfeest. Zie de volgende foto.

Frida en Piet zorgen voor twee nakomelingen, Ger en Pauline. Frida overlijdt op 15 december
1986. Ze is dan nog maar 56 jaar. Haar man Piet overlijdt een half jaar later, op 5 juli 1987.
Ook hij is nog erg jong (60 jaar).
Bieny, het derde kind, ziet op 16 januari 1932 het levenslicht. Ze trouwt in 1956 met Wieke
Driessen uit Venlo. Ook zij krijgen twee kinderen, Paul en Monique. Bieny overlijdt op 1 juni
2015 op 83-jarige leeftijd. Wieke is haar in juni 2011 voorgegaan. Eveneens op 83-jarige
leeftijd.
Kitty wordt geboren op 22 juni 1933. Zij stapt in 1953 in het huwelijksbootje met Ben
Wessels uit Gennep. Ze krijgen drie kinderen Hans, Jan en Anita. Kitty overlijdt op 30 juli
2017 op 84-jarige leeftijd. Haar man, Ben, is bijna 30 jaar eerder gestorven. Hij werd slechts
57 jaar.
Inge komt op 1 augustus 1935 ter wereld. Ze trouwt in 1958 met Gijs Gijsberts en krijgt met
hem drie kinderen. Jacqueline, Ingrid en Paul. Gijs overlijdt in 2015 op 84-jarige leeftijd.
Jan, de enige zoon, meldt zich op 22 oktober 1937 aan de wereld. Hij trouwt met Henny
Hendriks en krijgt met haar één kind, Sjon.
De jongste, Mimy, wordt geboren op 27 oktober 1942. Zij trouwt eerst met Föns Heyligers en
later met Henk Veldpaus. Met Föns krijgt ze twee kinderen Yvonne en Marcel.
Vader Jan Gramser is behalve metselaar een rasmuzikant. In de jaren 40 en 50 treedt hij op
met de Melodist. Jan is slagwerker bij dit orkest, dat voornamelijk optreedt tijdens kermissen.
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Later vormt hij o.m. met zijn zoon Jan, dochter Mimy en schoonzoon Herman Stevens de
Gram Stars. Zie de foto hieronder.

Jan Gramser overlijdt op 30 november 1974 op 73-jarige leeftijd. Zijn vrouw Paula blaast
haar laatste adem uit op 24 februari 1992. Ze is dan 87 jaar.
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