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Voorbeelden, ten behoeve van het VeleHandenproject Zaanse transportakten 

Gemeentearchief Zaanstad 
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 Kies positie akte: transportakte links 

 Aktedatum: 29-01-1722 

 Plaats: Westzaan 

 Nadere locatie: Crabbelbuurt 

 Aangrenzende locatieomschrijving: ten oosten en noorden de Zaan, ten zuiden de pastorij  

 Omschrijving: Een huijs en erff erven 

 Verkoper: voornaam: Lijsbeth patroniem: Jochems 

 Koper: voornaam: Willem achternaam: Oostervelt 

 Buren: voornaam: Jacob patroniem: Claesz achternaam Duijn 

 Buren: voornaam: Jan patroniem: Dirksz achternaam Blauw 

 Overige: voornaam: Rijnier patroniem: Arentsz 
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 Kies positie akte: transportakte rechts 

 Aktedatum: 07-02-1797 

 Plaats: Westzaandam 

 Nadere locatie: Kerkbuurt 

 Aangrenzende locatieomschrijving: ten oosten en noorden de Zaan, ten zuiden de pastorij  

 Omschrijving: Een huijs int quohier der verponding bekend met No 882 en pakhuijs als voren bekend met no 
883 genaamd De Wind en derzelver erven 

 Verkoper: Mr. Abraham van Broek 

 Koper: voornaam: Pieter achternaam: Luttik 

 Buren: voornaam: Dirk achternaam: Krijgsman 

 Overig:  voornaam: Aris patroniem Abrahamsz tussenvoegsel van achternaam Broek 
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 Kies positie akte: transportakte links 

 Aktedatum: 12-01-1705 

 Plaats:  

 Nadere locatie:  

 Aangrenzende locatieomschrijving:  

 Omschrijving:  

 Verkoper:  

 Koper:  

 Buren:  

 Overig:   
 

 Kies positie akte: transportakte hele scan 

 Aktedatum: 12-01-1706 

 Plaats: Oostzaan 

 Nadere locatie: Bij de Driesprong 

 Aangrenzende locatieomschrijving: de heulbreg 

 Omschrijving: een werf 

 Verkoper: voornaam: Sijmon patroniem: Jansz achternaam: Pas 

 Koper: voornaam: Dirck patroniem: Sijmonsz achternaam: Keijser 

 Buren: voornaam: Jacob patroniem: Cornelisz achternaam: Kibel 

 Overig:   
NB: voor de naam van de verkoper en koper staat: De Eersame. Soms staat er op die plek ook wel De weled(ele). Deze 
aanduiding dient niet te worden overgenomen 
 

 Kies positie akte: transportakte rechts 

 Aktedatum: @@-@@-@@@@ 

 Plaats: Oostzaan 

 Nadere locatie:  

 Aangrenzende locatieomschrijving: de heulbreg 
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 Omschrijving: een stukie land groot omtrent twee en dertig ½ roede 

 Verkoper: voornaam: Dirck patroniem: Sijmonsz achternaam: Keijser  

 Koper: voornaam: Zijmon patroniem: Jansz achternaam: Pas 

 Buren: voornaam: Jacob patroniem: Cornelisz achternaam: Kibel 

 Overig:   

NB: strikt genomen gelden het hier geen kopers/verkopers, maar gaat het om de ruiling, maar dit kun je ook zien als 
een “verkoop om niet”. We geven hier dus de voorkeur aan een rolaanduiding verkoper/koper. De rol overig gebruiken 
we echt als het iets anders betreft, wat absoluut niet door een van de andere rollen gekenmerkt wordt. 
 


