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Frans Jansen, schipper, geboren te Ureterp rond 1760, overleden te Sneek op 10 april 1854, ongeveer 94 
jaar oud, waarschijnlijk zoon van Jan Binnes en Grietje Tjipkes. Frans is in ondertrouw gegaan te Ureterp op 
4 maart 1787 en getrouwd te Surhuisterveen op 18 maart 1787, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Leentje 
Wobbes (20 jaar oud), geboren te Surhuisterveen in oktober 1766, overleden te Hasselt op 19 maart 1841 
(in een huis staande aan de gracht), 74 jaar oud, dochter van Wobbe Oedses en Froukjen Pieters. 
In zijn overlijdensakte wordt Frans Jansen een zoon van Jan en Grietje genoemd. 
Frans Jansen was schipper op "De Jonge Wobbe". 
Leentje Wobbes werd geboren op de “zondag voor de Norger herfstmarkt” in 1766. 
In de overlijdensakte van haar zoon Ieme wordt Leentje Wobbes met de achternaam Slaaf vermeld. 
Uit dit huwelijk: 
 
1 Wobbe (ook Wubbe en Wiebe) de Vries, schipper, zeeman, geboren te Surhuisterveen op 15 februari 
1788, gedoopt aldaar op 6 april 1788, overleden te Oudeschild (Texel) op 27 juni 1827, 39 jaar oud. Wobbe 
is getrouwd te Texel op 11 november 1821, op 33-jarige leeftijd met Gerritje Swart (ook Zwart) (21 jaar 
oud), winkelierster, geboren te Oudeschild (Texel) op 16 mei 1800, gedoopt aldaar op 18 mei 1800, 
overleden te Den Helder op 13 september 1877, 77 jaar oud, dochter van Pieter Zwart en Antje de Boer. 
Gerritje is later getrouwd te Texel op 1 juni 1828, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Buikema (35 jaar oud), 
zeeman, geboren te Oudeschild (Texel) op 19 oktober 1792, overleden te Den Helder op 9 februari 1865, 72 
jaar oud, zoon van Willem Buikema en Antje van der Sterre. Hendrik is eerder getrouwd te Texel op 12 
december 1814, op 22-jarige leeftijd met Marretje Pronk (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Texel rond 
1791, overleden aldaar op 20 juli 1825, ongeveer 34 jaar oud, dochter van Coendert Pronk en Antje 
Romeijn. 
Op 23 februari 1821 kocht Wobbe Franzes de Vries te Surhuisterveen een scheepsbrief van Lammert Albada 
te Harlingen. 
In zijn overlijdensacte staat dat zijn beide ouders waren overleden. 
In de bijlagen bij de huwelijksacte staat aangegeven dat Wobbe zijn domicilie had in Surhuizum. 
Wobbe ondertekende het bewijs dat hij aan de Nationale militie had voldaan met W.F. de Vries. 
 
2 Jan de Vries, schipper, geboren te Surhuisterveen op 8 oktober 1789, gedoopt aldaar op 1 november 
1789, overleden te Echten (Lemsterland) op 1 september 1832 (aan boord van zijn schip), 42 jaar oud. Jan is 
getrouwd te Augustinusga op 21 maart 1816, op 26-jarige leeftijd met Sytske de Vries (22 jaar oud), 
koopvrouw, geboren te Amsterdam op 12 oktober 1793, overleden te Lemmer op 16 maart 1871, 77 jaar 
oud, dochter van Berend de Vries en Hinke Wybrens. 
 
3 Benne Jansen, geboren te Groningen rond 1790, overleden te Sneek op 19 september 1866, ongeveer 76 
jaar oud. 
Notarieel archief: In 1856 royement in Sneek tussen Yme Jansen te Koedijk, Benne Jansen te Koedijk en Sipke 
de Vries in Sneek voor zich en in kwaliteit, zie ook bij Sipke (nummer 7). 
 
4 Pieter Janzen (ook Janse en Jansen), stuurman ter koopvaardij en kapitein op de Oost-Indiëvaart, 
gezagvoerder op het barkschip Brouwershaven, geboren te Leeuwarden op 4 maart 1792, gedoopt te 
Surhuisterveen op 27 mei 1792 (moeder als doopgetuige), overleden te Maassluis op 2 november 1850, 58 
jaar oud. Pieter is getrouwd te Maassluis op 31 juli 1816, op 24-jarige leeftijd met Trijntje van Rossen (19 
jaar oud), geboren te Maassluis op 9 augustus 1796, overleden aldaar op 17 mei 1874, 77 jaar oud, dochter 
van Willem van Rossen en Jaapje van der Kolff. 
 
5 Grietje Jansen, geboren te Bergumerdam op 13 mei 1794? (of 1793?), overleden te Alkmaar op 2 juli 
1866 (in een tjalkschip liggende in de Voormeer), 72 jaar oud. 
De geboortedatum 13 mei 1794 wordt vermeld in de huwelijksakte, maar het jaar zal waarschijnlijk 1793 
zijn geweest, anders viel de geboorte van haar jongere broer Oeds binnen 8 maanden na Grietjes geboorte. 
Grietje is getrouwd te Achtkarspelen op 9 februari 1832, op 37-jarige leeftijd met Wybren (ook Wybrand) 
de Vries (43 jaar oud), schipper, geboren te Hoorn (volgens overlijdensakte) op 23 december 1788, gedoopt 
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te Twijzel op 1 maart 1789, overleden te Muiden op 1 april 1845 (in zijn schip liggende in de haven), 56 jaar 
oud, zoon van Berend de Vries en Hinke Wybrens, broer van Sytske (zie 2). 
Volgens de huwelijksakte was Wybren geboren in Kootstertille. 
Wybren was gedomicilieerd in Drogeham. 
 
6 Oeds Jansen, schipper en arbeider, geboren te Stroobos op 4 januari 1795, overleden te Surhuisterveen 
op 10 mei 1882, 87 jaar oud. Oeds is getrouwd te Achtkarspelen op 8 maart 1830, op 35-jarige leeftijd (1) 
met Stijntje Hoekstra (27 jaar oud), geboren te Harkema Opeinde op 8 april 1802, overleden te Harkema 
Opeinde op 22 mei 1858, 56 jaar oud, dochter van Oege Hoekstra en Grietje Harms. 
Oeds is getrouwd te Achtkarspelen op 14 september 1861, op 66-jarige leeftijd (2) met Stientje Boorsma 
(64 jaar oud), geboren te Harkema Opeinde (Rohel) op 6 september 1797 (niet gedoopt), overleden te 
Augustinusga op 19 april 1876, 78 jaar oud, dochter van Willem Boorsma en Tietje Klinkhamer. Stientje is 
eerder getrouwd te Dantumadeel op 19 oktober 1815, op 18-jarige leeftijd met Eelke Bijlstra (42 jaar oud), 
geboren te Damwoude in januari 1773 (niet gedoopt), overleden te Wouterswoude op 17 maart 1853, 80 
jaar oud, zoon van Jan Bijlstra en Aukje Eelkes. Eelke is eerder getrouwd te Dantumawoude op 13 mei 1792, 
op 19-jarige leeftijd met Grietje Gabes (22 jaar oud), geboren te Veenwouden op 16 april 1770, gedoopt 
aldaar op 6 mei 1770, overleden voor 1815, hoogstens 45 jaar oud, dochter van Gabe Hendriks en Klaaske 
Louws. 
 
7 Sipke de Vries, schippersknecht en beurtschipper op het Rotterdamse veer van Sneek (vanaf 1837), 
geboren te Groningen op 17 september 1796 (akte van bekendheid bij huwelijk), overleden te Sneek op 3 
september 1890 (oud 91 jaar volgens overlijdenakte, bijna 92 jaar volgens overlijdensadvertentie), 93? jaar 
oud. 
Bij de geboorte van dochter Tietje werd hij Tjipke genoemd. 
Notarieel archief: In 1842 borgstelling in Sneek tussen Minne Bakker en Sipke Franzes de Vries te Sneek 
wegens het Rotterdammer veer. In 1856 obligatie in Sneek 1500 gulden, Yme Jansen te Koedijk, 
schuldenaar, Sipke de Vries te Sneek, schuldeiser en ook nog een obligatie van 1000 gulden. In 1856 
royement in Sneek tussen Yme Jansen te Koedijk, Benne Jansen te Koedijk en Sipke de Vries in Sneek voor 
zich en in kwaliteit. In 1860 twee royementen. Op 18 april 1887 testament. 
Sipke is getrouwd te Achtkarspelen op 16 augustus 1826, op 29-jarige leeftijd met Froukje Boorsma (26 jaar 
oud), geboren te Harkema Opeinde (Rohel) op 17 februari 1800 (volgens huwelijksacte), overleden te Sneek 
op 22 mei 1865, 65 jaar oud, dochter van Willem Boorsma en Tietje Klinkhamer. 
 
8 Ieme Jansen, turfschipper, geboren te Harkema (Rohel) op 26 maart 1803 (niet gedoopt), overleden te 
Durgerdam op 24 april 1864 (in de haven, aan boord van het schip “De Jonge Wobbe”), 61 jaar oud. 
Ieme voer op het moment van zijn eerste huwelijk als schippersknecht bij zijn vader op het schip “De Jonge 
Wobbe”. Later was hij zelf eigenaar van dat schip. 
Ieme is getrouwd te Koedijk op 26 april 1857, op 54-jarige leeftijd (1) met Antje Jongejan (35 jaar oud), 
geboren te Zijpe op 30 mei 1821, overleden te Koedijk op 8 januari 1860, 38 jaar oud, dochter van Pieter 
Jongejan en Jannetje Struijff. Antje is eerder getrouwd te Schoorl op 19 maart 1843, op 21-jarige leeftijd 
met Jan Wiering (24 jaar oud), werkman, geboren te Schoorl op 9 oktober 1818, overleden aldaar op 21 
augustus 1855, 36 jaar oud, zoon van Cornelis Wiering en Aafje Modder. 
Ieme is getrouwd te Koedijk op 31 maart 1861, op 58-jarige leeftijd (2) met Antje Glijnis (25 jaar oud), 
geboren te Koedijk op 16 december 1835, overleden te Bergen op 3 juni 1869, 33 jaar oud, dochter van 
Cornelis Glijnis en Maartje de Graaf. Antje is later getrouwd te Koedijk op 30 september 1866, op 30-jarige 
leeftijd met Nicolaas (ook Klaas) Zwaan (50 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op 8 maart 1816, zoon 
van Cornelis Zwaan en Aaltje Zwaan. Nicolaas is later getrouwd te Bergen op 25 juni 1871, op 55-jarige 
leeftijd met Theunisje de Boer (31 jaar oud), geboren te Koedijk op 25 augustus 1839, dochter van Jan de 
Boer en Neeltje Blaauw. 
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