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Over twee eeuwen familie FRANS in Warmenhuizen 
 
 
Inleiding 
 
Verschillende genealogen hebben zich in de loop der jaren gebogen over de’ roots’ 
van de familie Frans. Eerder onderzoek van de heer A. Mekken uit Alkmaar wees in 
de richting van de Zijpe, maar dat bleek niet juist. Andere pogingen stagneerden bij 
een ‘Pieter Frans jonge man van St. Maarten’, die onvindbaar bleek. Na een oproep 
van de heer J. W. Joosten in het ’Kwartaalblad Westfriese Families’ kwam er een 
reactie van de heer Pol uit Groningen, die attendeerde op het onderzoek van de heer 
P.J. Schrieken uit Arnhem over het Westfriese geslacht Francis, waarin gegevens 
over Pieter en Antje Francis ontbraken. De heer Van Beek uit Nieuwe Niedorp 
zorgde met zijn onderzoek naar de familie Tol/Tolhuijs, waarbij hij de naam Frans, 
Frances en Francis tegenkwam, voor het laatste stukje om de puzzel compleet te 
maken. 
De hiernavolgende uiteenzetting geeft in gecomprimeerde vorm wat nu bekend is 
over de familie Frans weer, en dan toegespitst op de periode in Warmenhuizen.   
 
 
De familielijn 
 

Op basis van verschillende informatiebronnen (zie onderaan dit artikel) kunnen we 
aannemen dat de familie Frans (of varianten: Franse, Franses en Francis, die alle 
mogelijk zijn afgeleid van de gelatiniseerde naam Francius) al vóór 1650 leeft en 
werkt in het gebied rond Kalverdijk en Dirkshorn, gelegen tussen de steden Alkmaar 
en Schagen in de provincie Noord-Holland. 
Leden van de familie Frans worden in de 17de eeuw meermalen genoemd als 
schepen, weesmeester, armvoogd, ouderling en diaken. En enkele generaties van 
de familie Frans zijn in het bezit van een huis en erf met graan/watermolen in de 
buurtschap Stroet.  
 
Wanneer Jan Pietersz. Frans alias Francis (1736-1772) al op jonge leeftijd overlijdt, 
wordt Pieter Cornelisz. Tol te Warmenhuizen benoemd tot voogd over de 10-jarige 
Pieter Jansz. Frans alias Francis (1762-1827) en de 7-jarige Antje Jansd. Frans alias 
Francis (1765-1801). 
  
In de acte van de weesmeesters van Harenkarspel (waar Dirkshorn onder valt) van 4 
maart 1772 wordt door Maartje Ariënsd., weduwe van Jan Pietersz. Frans het vaders’ 
erfdeel voor elk van de twee kinderen beschreven, zijnde voor ieder een som van zes 
gulden en zes stuivers. Dit gebeurt ten overstaan van Pieter Cornelisz. Frans alias 
Francis (1699-1779), de grootvader van beide kinderen. Tegelijkertijd wordt ook de 
benoeming van Pieter Cornelisz. Tol als voogd vastgelegd.   
 
Antje Jansd. Frans huwt in 1785 met Hillebrand Pietersz. Tol, de zoon van haar 
voogd, verhuist naar de Kerkbuurt te Haringcarspel en overlijdt kort na de geboorte 
van het vierde kind.   
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* Pieter Jansz. Frans (1762 – 1827) trouwt in 1788 te Warmenhuizen met Klaasje 
Pietersd. Wognum (1769-1830), die, evenals Pieter, uit een (graan)molenfamilie 
komt. Haar vader wordt o.a. genoemd als molenmeester van het Geestmerambacht 
en als boer, ouderling en diaken. Ook Pieters voogd komt uit een 
(graan)molenfamilie. 
 

 
 
Tien jaar later, in het jaar onzes Heren 1798, wordt Pieter Jansz. Frans genoemd als 
diaken van de hervormde kerk, belast met het kasbeheer. In 1805 en 1825 wordt hij 
verkozen tot ouderling. 
  
Op 11 mei 1801 koopt Pieter Jansz. Frans van beurtschipper Pieter Vlam uit 
Warmenhuizen een ‘marktschuijt en ligter met deszelfs trijl en zijl’ en het 
bijbehorende merriepaard, en tegelijkertijd een huis en erf aan de Kerkweg te 
Warmenhuizen. Hiermee start zijn loopbaan als markt/beurt/veerschipper naast die 
van veehouder/landbouwer en winkelier. Zijn vrouw zit evenmin stil en wordt behalve 
landbouwster ook winkelierster genoemd. We kunnen hier met recht spreken van een 
ondernemend duo. 
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Warmenhuizen kent in de vorige eeuw(en) veerdiensten op Amsterdam en Alkmaar. 
De dienst van Pieter Jansz. Frans is die tussen Warmenhuizen en Alkmaar. Hij is 
gebonden aan een vaste dienstregeling en vaart op dinsdag, vrijdag en zaterdag. 
Van maart tot oktober vertrekt hij om 6 uur ’s morgens en van oktober tot maart een 
uurtje later. In Alkmaar wordt afgemeerd aan de Zaadmarkt (=Luttik Oudorp), 
vanwaar het ook weer teruggaat en wel om ‘klokslag 1 uur, volgens de klok van de 
Waag Toren’, aldus de heer J.W. Joosten in zijn inleiding van ‘Pieter Frans en zijn 
voor- en nageslacht’ (Westfriese Families 32e jaargang no.3, september 1991). 
 
De schuit wordt getrokken door een paard, dat bereden wordt door een ‘jager’. Het 
paard is met een lijn verbonden aan de zogenaamde trekmast. Terwijl de schipper 
aan het roer staat, leidt de jager het paard over het smalle jaagpad op de oever.  
‘De vrachtprijs voor een pakje, een zak graan of aardappelen of een tijm boter was 
10 cent, een zak kalk kostte 7½ cent, 100 pond kaas 15 cent, een anker wijn of 
sterke drank 30 cent en vee varieerde van 5 cent voor een lam via 50 cent voor een 
zeug tot f 2,50 voor een magere of f 4,-- voor een vette koe. Een passagier tenslotte 
betaalde 12½ cent voor de reis’.  
De benoeming van Pieter Jansz. Frans tot marktschipper vindt plaats door het 
gemeentebestuur van Warmenhuizen. Ook alle voorschriften en tarieven zijn door 
het gemeentebestuur bepaald en vastgelegd in zogenaamde ordonnantiën.  
 

 

 
 

De Opregte Haarlemsche Courant van den 23 Januarij 1823: 
 overlijdensadvertentie van Pieter Janszoon Frans. 
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Pieter Jansz. Frans en Klaasje Pietersd. Wognum laten bij hun dood f 38.950,-- na 
aan hun zes kinderen, zoals is vastgelegd in acte nr. 30 d.d. 17 mei 1830. 
 
Wanneer in 1832 hun jongste, ongehuwde dochter Antje Pietersd. Frans op 30 jarige 
leeftijd overlijdt, worden haar recent geërfde goederen verdeeld onder haar broers en 
zusters.  
Daaronder is haar broer, Jan Pietersz. Frans (1793-1845), die is getrouwd met 
Magdalena Winter (1805-1861) en die zijn bezit fors weet uit te breiden. Hij koopt in 
1835 een stuk weiland groot 1 bunder 30 roeden en 20 ellen voor f 837,-- en in 1838 
een houtbos te Schoorl van 35 roeden en 40 ellen voor f 110,--. Ter compensatie van 
een kerkgraf krijgt hij van de gemeente in april 1837 een graf (nr.44) op de burgerlijke 
begraafplaats (naast de Ursulakerk).  Het gezin van Jan en Magdalena Frans-Winter 
wordt pijnlijk getroffen wanneer drie dochters na elkaar, op respectievelijk 14-, 16- en 
17-jarige leeftijd overlijden. 
  

 
 

Hun ongehuwde zoon Pieter Jansz. Frans (1830-1908) boert goed als veehouder en 
laat bij zijn overlijden, volgens de Memorie van Successie, het niet onaanzienlijke 
bedrag van f 263.304,22 na aan o.a. zijn huishoudsters, aan de kerk en de diaconie. 

 

 

 
 

 
 
Een andere zoon van Jan en Magdalena is Cornelis Pietersz. Frans (1843-1904). Hij 
trouwt met Maartje Abrahamd. Borst (1846-1926) en laat een imposante 
stolpboerderij aan de Dorpsstraat 205 te Warmenhuizen bouwen. Zijn nalatenschap 
bedraagt, volgens de Memorie van Successie, f 117.569,12. 
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* De oudste zoon van Pieter en Klaasje is Pieter Pietersz. Frans (1788-1849), die 

zijn vader opvolgt als marktschipper. Daarnaast is ook hij landbouwer en winkelier. In 
de jaren 1830 en 1831 is hij diaken der hervormde kerk. In 1834 trouwt hij, op 46-
jarige leeftijd, met de 22-jarige Antje Pietersd. de Wilde (1812-1880), boerin uit 
Bregtdorp (bij Schoorl). 
Pieter koopt en verkoopt diverse percelen land: in oktober 1827 koopt hij een huis en 
erf voor f 450,--, in november 1830 een stuk weiland van 98 roeden en 70 ellen, het 
Groedje genaamd, voor f 420,-- en in maart 1838 verkoopt hij een moestuin van 8 
roeden en 10 ellen voor f 130,--. Ter compensatie van een graf in de kerk krijgt hij in 
april 1837 van de gemeente graf nr. 13 op de burgerlijke begraafplaats. Het echtpaar 
laat op 13 juli 1835 in Alkmaar hun testament opmaken. Tot eind 1845 heeft Pieter 
als marktschipper gevaren. Toen heeft het gemeentebestuur van Warmenhuizen 
‘met goedkeuring van de Heer van Warmenhuizen’, Pieter Jacz. Bregman als 
opvolger benoemd. 
 
Een van hun kinderen, Jan Pietersz. Frans (1845-1913), trouwt in 1868 met Trijntje 
Pieterd. Paarlberg (1847-1916). Zij verhuizen een jaar later naar Heiloo. Hun zoon 
Pieter Pietersz. Frans (1869-1956) trouwt met Maartje Ariesd. Slot (1882-1959). Het 
gaat hem in Heiloo goed: hij bezit uiteindelijk 140 melkkoeien, 120 ha grasland, 5 
boerderijen (waar zijn kinderen op komen) en een eigen kaasfabriekje om alle melk 
te verwerken. Woning- en wegenbouw heeft het bezit later grotendeels opgeslokt. 
 

 
 
Na het overlijden van Pieter Pietersz. Frans hertrouwt Antje de Wilde in 1851 te 
Warmenhuizen met Rens Slot, landman en van 1861 tot 1883 burgemeester.  
 
* Met zoon Pieter Pietersz. Frans (1844-1900) wordt de familielijn voortgezet. Hij is 

landman en veehouder en trouwt in 1868 te Warmenhuizen met Maartje Jansd. Blom 
(1847-1909). In 1871 laat hij de boerderij op de Oudewal 31 in Warmenhuizen 
bouwen. De eerste steenlegging vindt plaats door de bijna 2-jarige dochter Klaasje. 
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Van de kinderen van Pieter en Maartje Frans is de historie van Pieter Pietersz. Frans 
(1873-1934) waarschijnlijk het meest legendarisch. Hij trouwt in 1896 in 
Warmenhuizen met zijn nichtje Madeleentje Cornelisd. Frans (1873-1952) en gaat in 
de boerderij aan de Dorpsstraat 205 wonen. Hij is een zeer succesvol veehouder: 
tussen 1897 en 1906 breidt hij zijn veestapel uit van 15 tot 63 koeien en vanaf 1906 
ontplooit hij ook activiteiten in de tuinbouwsector als groentenkweker en bloembollen-
teler. Vervolgens is hij mede-oprichter en enige jaren vice-voorzitter van de Coöp. 
Veilingvereniging ‘Warmenhuizen en omstreken’. In 1919 richt hij de groenten-
exportfirma Slot-Frans & Co op. In Warmenhuizen was hij de eerste met een auto. 
 
Zijn drie zoons gaan nooit naar een gewone school, maar krijgen privé-onderwijs van 
een eigen onderwijzer in een schooltje op het erf van de boerderij. In Krabbendam 
bouwt hij, samen met anderen, een eigen (gereformeerde) kerk met een 
begraafplaats ernaast. De erfenis van zijn schoonouders droeg ook bij aan zijn 
vermogen, waarmee hij veel collega’s heeft geholpen met geldleningen en 
borgtochten. Er gaan geruchten dat hij meer geld had uitstaan dan de plaatselijke 
Boerenleenbank. 
In de crisistijd wordt er een flinke aanslag gepleegd op zijn vermogen, namelijk 
wanneer hij moet bijspringen als borg voor collega’s, die hun verplichtingen niet meer 
kunnen nakomen. De beleggingen in Duitse marken en Russische aandelen bleken 
bovendien rampzalig. 
 
De jongste zoon, Jan Willem Pietersz. Frans, is een bekwaam turner en in zijn jonge 
jaren treedt hij wel op als acrobaat, koorddanser en slangenmens, soms samen met 
zijn neven Pieter Jansz. Frans en Klaas Jansz. Frans uit Krabbendam, die als 
specialiteit hebben: gewichtheffen, acrobatiek, dierendressuur en goochelen. 
Op 2 oktober 1967 overlijdt de laatste van zijn drie zonen, Cornelis Pieter Pietersz. 
Frans. Omdat er geen directe erfgenamen zijn, wordt de erfenis van f 107.642,38 
verdeeld onder (achter-)neven en nichten tot in de 5e graad. 
 
Met deze constatering zijn we aan het einde gekomen van deze beschrijving van de 
historie van de familie Frans in Warmenhuizen. Het is een goede tijd geweest met 
goede ontplooïngsmogelijkheden. De bloedverwanten van de Pieter Jansz.Frans zijn 
tegenwoordig overwegend buiten Warmenhuizen wonend, in de directe omgeving of 
elders in het land tot in de Verenigde Staten en Canada. 
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