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R.A.U..C011. 
Top.Atlas 136. 
Kaart van 
Maartensdijk (detail) 
S. van Diggelen. 
1810. 
Pen. gedeeltelijk in
gekleurd; afm. detail: 
20x30 cm. 
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Een belangrijk doel van de registratie van 
onroerend goed is al eeuwenlang belasting
heffing. In de 17e en 18e eeuw kende elk 
gewest haar eigen grondbelastingen, zoals 
het door de Staten van Utrecht geheven 
oudschildgeld, dat gebaseerd was op de op
brengst van onroerende goederen. Ook bij 
de heffing van de 40e penning, een over
drachtsbelasting van 2,5%, was een taxatie 
en dus registratie van onroerend goed nood
zakelijk. Overigens werden daarbij zelden 
kaarten vervaardigd. Daarnaast konden wa
terschappen voor het onderhoud van water
staatkundige werken onder meer een hoof
delijk omslag heffen. In de Franse tijd werd 
een begin gemaakt met het doorvoeren van 
een uniforme registratie van onroerend 
goed ten behoeve van de belastingheffing. 
Uit de periode 1807-1811 dateert het zgn. 
Hollandse Kadaster. Maatboeken met een 
doorlopende perceelsnummering, waarin 
de namen van de eigenaren, alsmede de op
pervlakte en een kleine tekening van de per
celen waren opgenomen, verwijzen naar 
bijbehorende kaarten. Op de detailkaart uit 
1810 is het westelijke einde van de dorps
weg in Maartensdijk te zien. Van alle perce
len is de exacte vorm en ligging ingetekend. 
Als gevolg van de moeilijkheden, waarmee 
het Franse gezag zich in die periode gecon
fronteerd zag, is dit Hollandse Kadaster 
niet meer in werking getreden. De maat-
boeken zijn naderhand vernietigd, maareen 
gedeelte van de kaarten, inclusief die van 
het grondgebied van de huidige gemeente 
Maartensdijk, zijn gelukkig behouden. 
Mogelijk zijn ze gebruikt voor het in 1832 
officieel ingestelde Kadaster, dat sindsdien 
voor een uniforme administratie van het 
grondbezit zorgdraagt. Deze administratie 
maakt een voor heel Nederland geldende 
wijze van grondbelasting mogelijk en 
vormt daarnaast de grondslag voorde regi
stratie van eigendommen en zakelijke rech
ten op onroerende goederen. De basis voor 
de kadastrale administratie vormen de 
Minuutplans. de kaarten en de Oorspron
kelijk Aanwijzende Tafels (OAT's), de bij
behorende registers. 

De Minuutplans zijn vergelijkbaar met de 
kaarten van het Hollandse Kadaster, maar 
zeker minder fraai uitgevoerd, zoals blijkt 
uit het afgebeelde detail van de sectie B. 
De OAT's bevatten daarentegen meer in
formatie dan de eerdere maatboeken: voor-

en achternamen van perceelseigenaren, be
roepen, woonplaats, bestemming en opper
vlakte van de percelen. Een belangrijk ge
geven is tenslotte de klassering van het per
ceel, dat de grondslag voor de belasting
heffing vormt. Zo wordt een "plaisiertuin" 
hoger aangeslagen dan bijvoorbeeld wei
land. Interessant is ook het gegeven, dat de 
eigendommen van de Hervormde Kerk in 
het geheel niet worden aangeslagen en dus 
onbelast blijven. 
De Minuutplans en de OAT's vormen ook 
de basis voor historisch onderzoek. Ze 
dienden ongewijzigd te blijven, zodat de si
tuatie van 1832 geheel vaststaat. Om de 
ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen, 
dient gebruik te worden gemaakt van de re
gisters en kaarten, waarop wijzigingen wer
den en worden bijgehouden. Het betreft 
hier vele verschillende registers, leggers en 
kaarten, die het mogelijk maken op nauw
keurige wijze de geschiedenis van een land
huis of boerderij sinds 1 832 tot heden te re
construeren. Een dergelijk onderzoek kan 
natuurlijk ook voor een aantal percelen ge
daan worden. 
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R.A.U., Verzameling 
kadastrale minuut-
plans 1832. 
Kadastrale kaart van 
de gemeente 
Maartensdijk, sectie 
B.,blad I (detail). 
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