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Bakkum, index verponding 1733 
 

- gemaakt door Ineke Smit - 
 
 
 
 
 
Oorspronkelijke bron 
 
Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem 
Archief:  Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 
Inventarisnummer: 535 
Omschrijving:  Bescheiden afkomstig uit archieven die betrekking hebben op de provincie  

Noord-Holland in haar geheel: Kohieren van de verponding, 1733 
Opmerking: - 
 
 
 
Transcriptie 
 
Gemaakt door:   Ineke Smit 
Soort:    Index 
Datum versie 1  29 april 2008 aangeleverd aan het project 
Deze versie:   1 
 
 
 

Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project 
gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe 
versie die weer aan het project kan worden aangeboden. 

 
Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor 
persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel 
of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze 
bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een 
verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van 
gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, 
moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. 

 
 
 
 
 

Beschikbaar gesteld voor het projekt 
"VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" 

 
informatiepagina - http://geneaknowhow.net/project-papier-digitaal.htm 

statuspagina - http://www.den-braber.nl/vpnd/statuspagina.html 
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lokatie/straat nr pand voornaam 
eigenaar 

achternaam 
eigenaar 

bewoond/ 
verhuurd opmerkingen 

Noort Backum 1 eijgen huijs de wed Aalbert Walenburg bewoner   
Noort Backum 2 leeg erf de wed Arent Gerritsz   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Noort Backum 3 leeg erf de wed Arent Gerritsz   een half leeg erf heeft huijs op 

gestaan 
Noort Backum 4 leeg erf Jan Jacobsz   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Noort Backum 5 huijs Jan Ariensz Decker bewoner   
Noort Backum 6 leeg erf Jan Ariensz Decker   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Noort Backum 7 bouhuijs kinderen Arije Pietersz verhuurd aan Cornelis Wulbertsz 
Noort Backum 8 leeg erf kinderen Arije Pietersz   een half leeg erf heeft huijs op 

gestaan 
Noort Backum 9 bouhuijs juffrouw van Wijk verhuurd aan Jan Verhees 
Noort Backum 10 huijsje juffrouw van Wijk verhuurd aan haar werkman Dirk Jacobosz 
Noort Backum 11 bouhuijs juffrouw van Wijk verhuurd aan Jan Miesz 
Noort Backum 12 leeg erf juffrouw van Wijk   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Noort Backum 13 leeg erf juffrouw van Wijk   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Noort Backum 14 leeg erf juffrouw van Wijk   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Noort Backum 15 huijs Jan Miesz leeg   
Suijt Backum 16 huijs erve Neeltie Cornelis verhuurd aan Aalbert Knaap 
Suijt Backum 17 leeg erf erve Neeltie Cornelis   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Suijt Backum 18 huijs Mijns Pietersz bewoner   
Suijt Backum 19 huijs Aalbert Knaap bewoner   
Suijt Backum 20 huijs de heer de Blois   huijs genaamt Starrenberg 
Suijt Backum 21 bouhuijs de heer de Blois verhuurd aan Jacob Jansz 
Suijt Backum 22 huijs de wed Louris Duijnevelt bewoner   
Suijt Backum 23 huijs erve Jan  Pietersz verhuurd aan Pieter Jansz 
Suijt Backum 24 leeg erf erve Jan  Pietersz   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Suijt Backum 25 leeg erf Rijckie Ariens   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Suijt Backum 26 huijs de wed Willem Camp bewoner   
Suijt Backum 27 huijs Jacob Jansz leeg   
Suijt Backum 28 huijs de wed Jan de Boode verhuurd aan Gerrit Pietersz 
Suijt Backum 29 huijs de wed Jan Doetsz bewoner   
Suijt Backum 30 huijs de wed Joris Willemsz bewoner   
Suijt Backum 31 huijs de kind, Bancris Hendricxen bewoner   
Suijt Backum 32 huijsie Jan Dirkcxen bewoner   
Suijt Backum 33 tuijmanshuijs Jonkheer Dirck van der Neuburgh     
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lokatie/straat nr pand voornaam 
eigenaar 

achternaam 
eigenaar 

bewoond/ 
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Suijt Backum 34 leeg erf Jonkheer Dirck van der Neuburgh   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Suijt Backum 35 leeg erf Jonkheer Dirck van der Neuburgh   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Suijt Backum 36 leeg erf erve de Heer Jan de Leeuw   een leeg erf heeft huijs op gestaan 
Suijt Backum 27 aangetimmert huijs de wed Dirck Blom     
Suijt Backum 28 aangetimmert huijs de Heer van Swieten     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL” 
 

is een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit 
 
 

 


