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Jan Binnes, bij zijn huwelijk afkomstig uit Zuiderdrachten, geboren rond 1723 (geschat), overleden te 
Ureterp op circa 25 februari 1800. Jan Binnes is getrouwd te Drachten op 25 februari 1748 met 
Grietje Tjipkes, bij haar afkomstig uit Noorderdrachten, geboren rond 1726 (geschat), overleden te Ureterp 
in december 1790. 
Jan Binnes was eerst arbeider (Quotisatiekohier Smallingerland 1749), maar vermoedelijk later schipper. 
Dochter Trijntje werd in Eernewoude (Earnewâld) geboren. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
 
1 Tjipke Jans, gedoopt te Drachten op 2 februari 1749, verder niets van terug gevonden. 
 
2 Binne de Jong, arbeider, later landbouwer, gedoopt te Drachten op 15 november 1750, overleden aldaar 
op 23 mei 1828, 77 jaar oud. Binne is getrouwd te Wartena op 28 mei 1786, op 35-jarige leeftijd met 
Trijntje Lammerts, bij het huwelijk afkomstig uit Wartena, overleden aldaar op 19 november 1805. 
In het register van overledenen van Idaarderadeel vermeld als Trijntje Jans, gehuwd met Binne. 
 
3 Antje Jans, gedoopt te Drachten op 5 november 1752, vermoedelijk overleden te Ureterp op 3 januari 
1805. Antje is getrouwd rond 1775 (geschat), op ongeveer 23-jarige leeftijd met Douwe Jacobs (ongeveer 
23 jaar oud), schipper, gedoopt te Giekerk op 10 maart 1752, vermoedelijk overleden op 4 april 1802 in 
Drachten in een schip “liggende voor de Kerkepoort”, zoon van Jacob Gjalts en Taetske Douwes. 
 
4 Auke Jans, gedoopt te Drachten op 26 januari 1755, verder niets van terug gevonden. 
 
5 Trijntje Jans, naaister, gedoopt te Drachten op 3 april 1757, overleden te Langezwaag op 2 januari 1840, 
82 jaar oud. 
Volgens haar overlijdensakte werd ze 78 jaar oud en geboren in Eernewoude 
Trijntje is getrouwd te Grouw op 19 november 1786, op 29-jarige leeftijd met Hein van der Vliet (41 jaar 
oud), arbeider, schipper en turfmaker, gedoopt te Lekkum op 11 april 1745, overleden te Luxwoude op 11 
november 1813, 68 jaar oud, zoon van Ate Heins en Aaltje Tjipkes. 
 
6 Feitze Hoekstra, arbeider, geboren te Ureterp in het jaar 1758, gedoopt te Roordahuizum op 30 maart 
1804, overleden aldaar op 20 juni 1822, 64 jaar oud. Feitze is getrouwd te Roordahuizum op 22 mei 1791, 
op 33-jarige leeftijd (1) met Trijntje Isaacs (26 jaar oud), geboren te Warga op 26 augustus 1764, gedoopt 
aldaar op 9 september 1764, overleden te Roordahuizum in het jaar 1799, 35 jaar oud, dochter van Isaac 
Boorsma en Hittje Jans. Feitse is getrouwd te Roordahuizum op 20 juni 1802, op 44-jarige leeftijd (2) met 
zijn schoonzus Wytske Boorsma (39 jaar oud), geboren te Warga op 27 januari 1763, gedoopt aldaar op 13 
februari 1763, overleden aldaar op 1 februari 1825, 62 jaar oud, ook een dochter van Isaac Boorsma en 
Hittje Jans. 
 
7 waarschijnlijk Frans Jansen (nader uitgewerkt op 20 november 2011). 
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