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Vanaf de 17e eeuw werd belasting op onroerend goed geheven, verponding 
genoemd. In de zogenoemde maatboeken, verpondingsboeken (ook wel 

gaarderboeken genoemd) en schotboeken werd genoteerd hoe groot het perceel van 
een eigenaar was en of de belasting was voldaan. Zie het als de voorloper van het 
Kadaster. 
 
De in te vullen velden zijn: 

 Voornaam 

 Patroniem (optioneel) (= de naam van de vader, bijvoorbeeld Gerritszoon, of Janszn of 
Klaasz) 

 Tussenvoegsel (optioneel) 

 Achternaam (optioneel 
 
Alle overige informatie op de pagina hoeft niet te worden overgenomen. 
 
De structuur van een scan is meestal als volgt: 

 Volgnummer 

 Naam eigenaar, gevolgd door de zin “zijn huis” 

 Opsomming van bezittingen, zoals huis en erf met daarbij de belastingbedragen 

 Soms staan er nog extra persoonsnamen genoemd 

 Soms links in de kantlijn nog een aantekening, waaronder een persoonsnaam 
Het aantal volgnummers met bijbehorende informatie per pagina bedraagt ongeveer 3 á 4. 
 
Belangrijk: 

 U kunt kiezen voor de moeilijkheidsgraad ‘makkelijk’ of ‘moeilijk’ bij de ‘voorkeuren’ 

 Lege pagina / kaft? Klik op ‘onbruikbaar’ 

 Alle voornamen, patroniemen en achternamen met een hoofdletter beginnen 

 Afkortingen dient u letterlijk over te nemen, inclusief de dubbele punt 

 
 Alleen een voornaam en patroniem dat eindigt op “s”, “sz”, “z” of “se”, “sze” of “ze”? Dan het 

veld Achternaam leeg laten. 

 
 Komt dezelfde naam meerdere keren voor op de pagina (met verschillend perceelnummer), 

dan toch opnieuw invullen 

 Alle namen op een scan dienen ingevuld te worden, dus ook die links in de kantlijn staan en 
die soms, wat kleiner geschreven, bij de verschillende bezittingen van één eigenaar 
opgesomd staan. 

 Soms staat er achter een naam “cum suis” of “comsocij” en varianten daarop, wat betekent 
“met de zijnen”, de mensen die bij hem horen. Deze nadere aanduiding hoeft niet ingevuld te 
worden 

 Soms staat er geen persoonsnaam, maar de naam van een instelling, zoals “de participanten 
van de…” of “het kerkbestuur van de…”. Dit moet worden ingevuld bij het veld Voornaam. 
 



 

 Soms staat er voor een naam “erfgenamen van”, “de huisvrouw van”, “weduwe van”, “burger” 
etc. Deze nadere aanduiding hoeft niet ingevuld te worden. 

 
 Is een gegeven voor een veld onleesbaar? Voer #### in. 

 Vragen? Stel ze via het forum. 
 
Tip: kijk elke dag even op het forum. Misschien heeft een collega-invoerder een handig weetje 
gedeeld! 
 


