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Grossac (Grossat) in de tijdlijn van het verleden. 
 
Op 13 mei 1619 wordt Oldebarneveldt op het binnenhof, mede na een 

door het publiek opgezegd 'Onze Vader', onthoofd. Ook worden twee 

vingers afgehakt. Barre tijden zijn het. 

 

Zo ongeveer in 1620 wordt wordt onze 
oudst bekende voorvader Jean Grossac 
geboren in Vielh, een buurtschap van 
Pleaux, in het verre Frankrijk. 
 

1621. Hugo de Groot ontsnapt in een 

boekenkist 

 

1665. Londen wordt getroffen door de pest [70.000 doden]. 

 

1667 Jean II Grossac wordt geboren, zoon van Jean en zijn 
2e vrouw Jeanne Sales 
 

Françoise Lafarge en in 1716 Onze Jean II trouwt in 1698 met 
wordt Antoine Groussac, de schoenmaker, geboren.  
 

In 1719 schrijft Daniel Defoe zijn onsterfelijke verhaal 

Robinson Crusoë 

 

Antoine trouwt op zijn beurt in 1738 met Louise Chaumeils en  zij 
krijgen 6 kinderen. De jongste telg Jean Joseph Grossac wordt in 
1758 geboren. Moeder Louise sterft datzelfde jaar (in het 

kraambed?) 
In 1758 wordt Robespierre geboren in 

Arras. Hij zal zijn leven eindigen (1794) 

onder dezelfde guillotine, waar hij zoveel 

mensen toe veroordeeld heeft. In 

Engeland wordt in hetzelfde jaar 

Horatio Nelson geboren, de 

legendarische admiraal, die in 1805 de zeeslag bij 

Trafalgar won, maar niet zou overleven.  De vloot van 

Napoleon werd weggevaagd.  

Jean Joseph, die zich in het dagelijks leven gewoon Joseph noemt trouwt 
in 1784 met Marie Leydie. Ze krijgen 5 kinderen, waaronder in 1791 
Catherine Brossard. 
Wolfgang Amadeus Mozart sterft op 5 december 1791. 

 

In oktober 1821, bevalt 
Catherine van een zoon. 
Een echtgenoot heeft ze 

niet..Ze noemt hem Joseph naar haar vader. Een 
bijzonder jaar, want op St. Helena is op 5 mei 

van dat jaar Napoleon Bonaparte gestorven. 
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In 1843 trouwt Joseph met Marie Triniol. 
Het volgende jaar wordt zoon Joseph geboren. 
Om de Joseph’s uit elkaar te houden krijgt hij 
de roepnaam Julien. Het is stil in Europa. Er 
zijn geen grote gebeurtenissen. Morse zend 

zijn eerste telegram de wereld in.  

 

Joseph trekt in 
1861 de stoute 
schoenen aan en 
hij reist naar 
Rotterdam. Is de 
foto van Marie 

Triniol soms genomen vanwege zijn vertrek naar Holland ? 
 

1863. De slavernij wordt afgeschaft in 

Suriname. Vanuit Nederland zijn er tot 

midden 19e eeuw zo’n 300.000 slaven naar 

Suriname gebracht. 

 

In 1868 gaat Julien Grossat terug naar 

Frankrijk en trouwt met Antoinette Vidal. 

Ze vestigen zich in Oudshoorn (Alphen a/d 

Rijn.  
 
1868. De bende van Jesse James 
berooft de bank in Russelville Kentucky 
van $14,000. Dit zijn de 

 tijden van het wilde westen.Lucky 
 Luke weet hier alles van. 

 

Tussen 1871 en 1893 worden in het gezin van Julien Grossat 10 kinderen geboren, 

waarvan Louis (1875), Maria (1880), Jean (1884), Jules (1890) en Jacques 

(1893) Grossat voor nageslacht zorgden. Pierre (1877) en Marie Melchers hebben 

geen kinderen gekregen. 
 
Op 3 maart 1875 was de première in Parijs van de Opera 
Carmen van Bizet. Het was een flop. 

 

1881 Benz maakt de eerste auto. 

Een 899 cc benzinemoter en de 

topsnelheid is 15km per uur. 

 

1891 Philips wordt opgericht. 10.000 gloeilampen worden dat 

jaar geproduceerd. 


