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Korte geschiedenis van het geslacht Frantsen 

De familie Frantsen woont vanaf 1839 in Eem
nes. Het gaat om een schippersfamilie die van 
oorsprong Nederlands Hervormd is. Voor zover 
we hebben kunnen nagaan ligt de herkomst van 
de familie in Zwartsluis en omgeving. Wat dit 
betreft is het opvallend dat de schippersfa-
milie Van IJken, die zich later in de 19e 
eeuw in Eemnes vestigde ook uit Zwartsluis 
afkomstig was. Het zou aardig zijn om de 
onderlinge relaties tussen de Eemnesser 
schippersfamilies nog eens nader te onderzoe
ken. 
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Ons verhaal begint bij : 

I Jacob Franzen 
geboren ca. 1760 
trouwt 
Wilsje Boxum 

Dit echtpaar had tenminste een zoon en dat 
was : 

II Reinder Franzen/Frantsen 
geboren Wanneperveen ca. 1789 
overleden Lemmer 18-10-1869 
trouwt 
Willempje Willems van den Berg 
geboren ca. 1780 
overleden Steen 14-03-1869 

Reinder was schipper van beroep. Het echtpaar 
woonde ook ten tijde van hun overlijden in 
Zwartsluis. Waarschijnlijk was dat de thuis
haven van hun schip. Van Reinder en Willempje 
is ond verder bekend dat ze een zoon hadden: 

III Jakob Frantsen 
geboren Wanneperveen 30-10-1815 
overleden Eemnes 15-10-1875 
trouwt Eemnes 29-04-1839 
Johanna Meijer 
geboren Eemnes 20-08-1814 
overleden Eemnes 13-01-1894 

Als Jakob Frantsen in 1839 trouwt, is hij 
woonachtig in Zwartsluis. Hij trouwt met een 
vrouw uit Eemnes: Johanna Meijer. Ze is een 
dochter van de schipper Hermanus Meijer, die 
toen op Wakkerendijk 16 woonde. 
Na hun huwelijk huurde het echtpaar een deel 
van de boerderij Wakkerendijk 17, toen be
woond door de familie Van Leer. 
In 1850 kocht schipper Hermanus Meijer het 
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pand Wakkerendijk 13 (nu Beuk). Waarschijn
lijk is Jakob Frantsen niet lang daarna met 
zijn gezin in dit huis van zijn schoonvader 
getrokken. Jakob Frantsen en zijn vrouw Jo
hanna Meijer bleven tot hun dood in dat huis 
wonen. 
Uit hun huwelijk werden 11 kinderen geboren: 
7 dochters en 4 zonen. Drie dochters en één 
zoon zijn jong gestorven. 

Dochter Willempje (geboren 1840) trouwde in 
1866 met Pieter Riemmer, een schipper uit 
Huizen. 
Dochter Marritje (1841-1877) bleef ongehuwd. 
Zoon Harmanus (geboren 1843) rouwde in 1879 
met Aaltje Hagen. Ze woonden een tijdlang in 
de Kerkstraat. Na de dood van zijn vrouw ver
huisde Harmanus, die ook schipper was, in 
1920 naar Uitgeest. 
Dochter Geesje (geboren 1845) trouwde in 1873 
met Jacob Schaap, een scheepstimmerman uit 
Huizen. 
Dochter Amerintia (1848-1927) trouwde in 1886 
met Wouter Hagen, ook wel genoemd Wout Sche-
pie. Hij was kastelein in het café "Schippers 
Welvaren" op Wakkerendijk 23. 
Zoon Rijnder (geboren 1851) was tweeling met 
zoon Jacob. Rijnder moet een ondernemend man 
geweest zijn. Als zijn beroep staat aangege
ven timmerman en ook schipper. Op 1 mei 1888 
vertrekt hij naar Michigan in de Verenigde 
Staten. Het is niet bekend hoe het hem daar 
verder vergaan is. Op 15 juni 1889 is hij 
echter weer terug in Eemnes en drie maanden 
later verhuist hij naar Baarn. 

Zijn tweelingbroer was: 

III Jacob Frantsen 
geboren Eemnes 07-06-1851 
overleden Eemnes 12-07-1934 
trouwt Eemnes 07-11-1876 
Helena Bakker 
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geboren Hasselt 14-09-1851 
overleden Eemnes 06-08-1926 

Jaap Frantsen bleef in het huis van zijn 
ouders wonen op Wakkerendijk 13. Evenals zijn 
vader werd hij schipper. Hij trouwde met 
Helena Bakker, de dochter van schipper Otto 
Bakker. 
Volgens de overlevering had Jaap Frantsen al 
een turfhandel terwijl hij ook nog zo'n beet
je een boerderij had. Waarschijnlijk waren de 
verschillende inkomsten hard nodig omdat Jaap 
en zijn vrouw Helena zeventien kinderen kre
gen: 11 zonen en 6 dochters. Van die zeven
tien kinderen zijn er negen jong overleden. 
Opvallend is dat vrijwel alle volwassen ge
worden kinderen niet het schippersvak in 
gingen. 

Het pand Laarderweg 2 waar het kruideniers
winkeltje van Johan en Annie Frantsen was ge
vestigd. 
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-Zoon Jacob (geboren 1878) vertrok in 1906 
uit Eemnes en ging naar Nieuwenhoorn. 

- Zoon Hermanus (geboren 1880) werd onderwij
zer. Hij was schoolmeester in Utrecht en 
vele jaren moet hij zich ingezet hebben 
voor het buitengewoon onderwijs in Vlaar-
dingen. 

- Zoon Albert (geboren 1881) werd timmerman. 
Hij trouwde in 1913 met Anthonia Ooster
broek. In 1924 verhuisde hij met zijn ge
zin naar Laren waar hij zich aan het Zeven
end vestigde. 

- Zoon Johan (geboren 1890- overleden rond 
1961) bleef ongehuwd. Hij werd kruidenier 
in het pand Laarderweg 2. 

- Dochter Annigie = Annie (geboren 1892 -
overleden rond 1977) bleef ongehuwd. Samen 
met haar broer Johan dreef ze het kruide
nierswinkeltje op Laarderweg 2. 

- Zoon Reinder (geboren 1894) werd onderwij
zer. Op 12-8-1916 slaagde hij in Utrecht 
voor de hoofdakte. Op 23 maart 1917 kreeg 
hij een benoeming aan een lagere school in 
Zeist. 

- Zoon Hendrik (geboren 1895 - overleden rond 
1967) werd ook onderwijzer. Op 20 mei 1916 
is hij geslaagd voor het examen van onder
wijzer. Op 22 juli 1916 volgde zijn benoe
ming als onderwijzer aan een BLO-school in 
Utrecht. Volgens de familieverhalen bleef 
hij ongehuwd en is hij zijn levenlang werk
zaam geweest in het B.L.0.-onderwijs. Vele 
jaren moet hij in Hilversum voor de klas 
hebben gestaan. 

- Zoon Otto (1879-1963) bleef als enige het 
schippersvak trouw. Hij wordt nader bespro
ken onder nr. V. 

Van Jacob Frantsen is nog bekend dat hij in 
1883 het huisraad van het nieuwe hoofd van de 
Eemnesser Bijbelschool heeft opgehaald met 
zijn boot. Het betrof de heer G.H. Rierink, 
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die in Friesland woonde, in Hommerts, valkbij 
IJlst. 
Om uit te maken aan wie de verhuizing van de 
meester gegund zou worden, moest er geloot 
worden tussen drie Eemnesser schippers. Jacob 
Frantsen werd de gelukkige. Voor 50 gulden 
mocht hij het huisraad van de meester uit 
Friesland halen. 

Toen het huisraad was ingeladen, bleek dat er 
nog veel ruimte over was. Nu was Frantsen 
voor de wind naar Friesland gezeild en had 
daardoor eigenlijk tijd over! Hij ging dus op 
zoek naar turf om de rest van zijn schip mee 
vol te laden. 
Aangekomen in Eemnes leek het er op of er een 

Jeugdportret van Marritje Roodhart (1874-
1945) gehuwd met Otto Frantsen 
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Marritje 
Frantsen 

Roodhart (1874-1945) gehuwd met Otto 

schip met turf aankwam en niet het huisraad 
van de nieuwe onderwijzer. Al gauw ging het 
praatje rond dat Frantsen de meester niet had 
opgehaald! Vooral de andere schippers, die 
uitgeloot waren, werden boos. Men vroeg zich 
af of Frantsen turf had gehaald en niet de 
meester. Frantsen antwoordde :"Nee, ik heb 
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niet de meester gehaald, maar wel z'n huis
houden!" "Maar je hebt toch ook turf ge
haald?" zeiden de anderen. "Is dat dan niet 
mijn recht, het huisraad van de meester is 
hier toch ook op de afgesproken tijd?" ant
woordde Jacob Frantsen. 
(ontleend aan: "Een eeuw christelijk onder
wijs in Eenmes.") 
Jaap Frantsen en zijn vrouw Helena hebben op 
oudere leeftijd het pand Wakkerendijk 13 
verkocht. Hun laatste jaren brachten ze door 
bij hun ongetrouwde kinderen Johan en Annie 

Aan boord van de "Albatros" aan het stuurwiel 
Otto Frantsen (1879-1963) geheel rechts met 
pet: Jacob Frantsen (1911-1984) 



op Laarderweg 2. 

V Otto Frantsen 
geboren Eemnes 18-08-1879 
overleden Baarn 05-04-1963 
trouwt Eemnes 30-06-1911 
Marritje Roodhart 
geboren Bunschoten 24-10-1874 
overleden Eemnes 09-03-1945 

Volgens de familieverhalen moet Otto Frantsen 
vanaf 1895 of 1896 de turfhandel van zijn 
vader Jaap hebben voortgezet. De turf werd 
gekocht bij veenderijen in Friesland, Over
ijssel en Drente. Vandaar werd ze per schip 
naar Eemnes vervoerd. 
Omstreeks 1900 liet Otto Frantsen voor 
ƒ 4.000,— een ijzeren tjalk bouwen die de 
naam "Albatros" kreeg. Het schip woog 82 ton 
en was 19 meter 80 lang. De Eemnesser sluis 
had een lengte van 20 meter. Otto Frantsen 
had zijn schip precies naar de afmetingen van 
deze sluis laten bouwen. 
De sluis was 5m.l0 breed. Om te kunnen passe
ren moesten zwaarden en blokken van het schip 
worden afgenomen. Met deze tjalk voer Otto 
Frantsen vanuit de Eemnesser haven naar de 
veenderijen in het noorden. De reis per schip 
heen en terug duurde ongeveer een week. Zon
dagnacht omstreeks drie uur voer men weg uit 
Eemnes, de Vaart en de Eem af en via de Zui
derzee (later het IJsselmeer) naar Kampen of 
De Lemmer. Afhankelijk van de wind moest er 
op de Eem en op de kanalen in het noorden 
veel gejaagd en geduwd worden. Eenmaal in de 
veenkolonieën aangeland, reed Otto Frantsen 
per meegebrachte fiets de veenderijen af om 
zo goedkoop mogelijk turf -in te kopen bij de 
veenbazen. 
Bij terugkomst in Eemnes aan het einde van de 
week moest de turf worden uitgeladen en per 
handkar naar een schuur achter het wooonhuis 
worden gebracht. 
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Gedurende de zomer werd de turf uit het noor
den gehaald en in de schuur opgeslagen. In 
het najaar en in de winter werd de turf met 
de handkar uitgevent in Eemnes en Soest. In 
Eemnes werden met de handkar gemiddeld ca. 
2000 turven uitgevent. Wanneer men naar Soest 
voer om turf uit te venten, werden de wielen 
van de handkar afgehaald om de handkar gemak
kelijk op het schip mee te kunnen nemen. In 
twee weken tijd versleet je een paar klompen 
achter de handkar. Behalve aan particulieren 
werd ook turf geleverd aan brandstoffenhande-
laren in Eemnes, Blaricum, Soest en Amers
foort. Soms werd voor het vervoer van de turf 
ook wel een boer met een wagen gehuurd. 

In 1911 trouwde Otto Frantsen met Marritje 
Roodhart, een dochter van Tijmen Roodhart. 

v.l.n.r. Jacob Frantsen (1911-1984), zijn 
moeder Marritje Roodhart (1874-1945) en haar 
man Otto Frantsen (1879-1963) 
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Otto Frantsen (1879-1963) op hogere leeftijd 

Korte tijd woonde het echtpaar op "Stadwijk" 
waar hun enige kind, een zoon Jacob geboren 
werd. Van 1914 tot 1930 woonde het gezin op 
Kerkstraat 20. Op 7 mei 1930 kocht Otto 
Frantsen het pand Kerkstraat 21-23 (toen nr. 
15) voor ƒ 4.600,--. 

In het begin van deze eeuw had Otto Frantsen 
een knecht, ene Kof f rie. Van 1926 kwam zijn 
zoon Jacob aan boord om het vak ook te leren. 
Je moest in die tijd nog de nodige mankracht 
aan boord hebben. Zo was er bij Eemnes lang 
niet altijd genoeg water in de Vaart. Het 
Waterschap, dat het gemaal beheerde, hield 
volgens de familieverhalen, weinig rekening 
met de schippers. Vooral in het regenseizoen 
maalde men de polder zoveel mogelijk leeg, 
waardoor soms te weinig water in de Vaart 
achterbleef voor de schippers. Daar stond 
tegenover dat dan door het Waterschap geen 
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sluisgelden werden geheven. 
Als bleek dat het water niet diep genoeg was 
voor de "Albatros" moest Frantsen aan machi
nist Prinsen van het gemaal vragen om meer 
water in de Vaart te laten stromen. Frantsen 
moest dan met zijn knecht Henk te voet over 
de Vaartsteeg door de polder gaan om alle 
duikers tot de Wakkerendijk te sluiten. In 
totaal duurde die operatie zo'n drie uur! 
Aan boord bevond zich de handlier met daaraan 
zo'n 100 meter kabel. Die werd gebruikt voor 
het jagen. Wanneer je geluk had, kon je via 
een of andere boer een paard lenen. Dan kon 
de "Albatros" gejaagd worden met een lijn, 
die via de mast aan het paard werd bevestigd. 

In 1938 werd de "Albatros" voorzien van een 
30 p.k.-motor. Het was een twee cylinder 

Jacob Frantsen (1911-1984) en zijn vrouw 
Hilligje Geertje Oosterman (1912-1985) 
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Kromhout gloeikopmotor. De helmstok werd 
vervangen door een stuurrad. Er hoefde niet 
langer gezeild te worden! Een stuurhut was er 
ook toen niet; men stond in de buitenlucht 
aan het stuurwiel. In het achteronder waren 
kooien aangebracht en er stond een salamander 
kacheltje om op te koken. Er was een olietank 
van 600 liter. Op de motor kon 6 km. per uur 
worden gevaren. Ook in de motortijd werd er 
echter in de zomer op de kanalen veel gejaagd 
en geduwd om dieselolie te sparen. Na de 
plaatsing van de motor is Koffrie als knecht 
ontslagen. Rond 1939 heeft Otto Frantsen de 
turfhandel overgedragen aan zijn zoon Jacob. 

VI Jacob Frantsen 
geboren Eemnes 15-09-1911 
overleden Laren NH 26-10-1984 
trouwt Vlaardingen/Eemnes 

12/13 juni 1944 
Hilligje Geertje Oosterman 
geboren Vlaardingen 15-01-1912 
overleden Baarn 24-03-1985 

Na zijn huwelijk bleef Jaap Frantsen met zijn 
vrouw wonen in het ouderlijk huis aan de 
Kerkstraat 21/23. 
Nadat hij de turfhandel van zijn vader had 
overgenomen, nam hij er een knecht bij: Piet 
Riemer uit Huizen. Tijdens de oorlog van 1940 
tot 1945 maakte de turfhandel een opleving 
door, vanwege de kolenschaarste. De concur
rentie onder de schippers werd in die tijd 
steeds groter. Na enige tijd werd Frantsen 
gedwongen hooi te verschepen vanaf Eemnes 

"De Albatros" in de Eewnesser haven, v.l.n.r. 
Jacob Frantsen (1911-1984) met een mand tur
ven, Cornells Scherpenzeel en Piet Riemer de 
knecht. Links is nog de dijk zichtbaar en 
rechtsachter het huis van de familie Dop 
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naar de Vechtstreek om zo iets extra's te 
kunnen verdienen. 
In 1944 werd de "Albatros" gevorderd door de 
Duitsers. 
De laatste knecht van Jacob Frantsen was Henk 
Kuiper uit Eenmes. Hij was een paar jaar 
ouder en had een eigen turfhandel gehad met 
een tjalk van 40 ton, maar hij was genood
zaakt geweest om daarmee te stoppen. 
Omstreeks 1951 is de turfschuur achter het 
pand Kerkstraat 21/23 nog vervangen door een 
loods, opgetrokken uit kalkzandsteen in half
steens werk. De oorspronkelijke schuur was 
van hout geweest met een mansardekap. Deze 
was aanvankelijk gehuurd van een timmerman en 
vanaf 1933 eigendom. 

De kar waar de turf mee uitgevent werd. 
links: Jacob Frantsen (geb. 1975) Rechts: 
Robert-Jan van Binsberqen. Ze staan voor het 
pand Kerkstraat 21-23, waar de familie Frant
sen woonde. 
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Na 1945 werd in harde, scherpe turf gehan
deld. Kort na 1950 is de turfmarkt definitief 
ingezakt. Jacob Frantsen heeft nog geprobeerd 
de achteruitgang van het bedrijf op te vangen 
door riet te varen. Dit werd echter geen 
succes. 
Eind 1952 heeft Frantsen de "Albatros" naar 
Amsterdam verkocht en in 1953 is hij met het 
bedrijf gestopt. 
Begin jaren vijftig zijn de kinderen van de 
protestants-christelijke kleuterschool nog 
eens een dagje op reis geweest met de "Alba
tros". In het gedenkboek "Een eeuw chirste-
lijk onderwijs in Eemnes" staat hierover: 
"De eerste jaren van de kleuterschool gaven 
vooral financieel veel problemen. Om toch een 
zo goedkoop mogelijk dagje uit te gaan, werd 
door juffrouw Koelewijn de tjalk van Frantsen 
gecharterd. 
Naast de beide schippers Frantsen (Otto en 
Jacob) gingen als extra begeleiding mee: de 
heer en mevrouw Vel1er en mevrouw Frantsen-
Oosterman, met onder hun hoede ongeveer 25 
kinderen. 
De kinderen moesten zitten blijven op het 
dek, met hun benen in het gangboord; gelukkig 
was het die zaterdag mooi weer. De tocht ging 
via de Vaart door de sluis, over de Eem tot 
bij Baarn, waarbij men dus als extra attrac
tie tweemaal door de Eembrug gevaren was. 
Steeds als de scheepshoorn loeide, moest 
Keesje Manten verschrikkelijk huilen! Vervol
gens werd de Eem helemaal afgevaren tot op 
het IJsselmeer; maar eenmaal buitengaats vond 
men het toch wel een beetje gevaarlijk (zelfs 
van de begeleiders konden de meesten niet 
zwemmen). Men keerde dus weer snel terug naar 
de Eem. Nadat men om ± 9 uur vertrokken was 
kwam men rond half 2 weer in de haven van 
Eemnes aan." 

Uit het huwelijk van Jacob Frantsen en Hil-
ligje Geertje Oosterman zijn twee kinderen 
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geboren: 
1. Marretje Frantsen 

geboren Eemnes 27-07-1945 
trouwt Eemnes 24-04-1970 
Carel-Theo van der Heijden 
geboren 7\msterdam 18-08-1944 

2. Jacob Frantsen 
geboren Eemnes 15-09-1947 
trouwt 
Jannetje Niesing 
geboren Eemnes 22-01-1952 

Het gezin bleef wonen in het pand Kerkstraat 
21-23 (toen nr. 15). 

Dit overzicht van de familie Frantsen in 
Eemnes is niet volledig. Wanneer u op- of 
aanmerkingen heeft ofwel aanvullingen, dan 
kunt u terecht bij de samenstellers. 

Bij het tot stand komen van dit artikel heb
ben we prettige medewerking ondervonden van 
Jaap Frantsen (Streefoordlaan 4) en R. Ban
gert uit Kampen. We willen hen daarvoor als
nog bedanken. 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes 
02153-89849 

Bertie van Wijk Blom 
Raadhuislaan 39 
3 7 55 HA Eemnes 
02153-14689 

P.S. De oudste gegevens, opgespeurd door de 
heer Bangert, konden niet meer in het 
overzicht verwerkt worden. 
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