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Handreiking voor het genealogisch gebruik van de Koptienden van Gooiland 
Jan Schipper 

 

 

Koptienden – beknopte geschiedenis 
1. Midden 10e eeuw Graaf Wichman van Hamalant: 

• sticht te Hoog-Elten het jufferenstift voor zijn dochter 

Lutgardis; eerste abdis 

• schenkt aan dit klooster zijn leengoederen, waaronder 

‘Nardinclant‘ 

2. In 1280 verkreeg de Hollandse graaf Floris V, na hevige strijd 

tussen de graaf, de abdis, de bisschop van Utrecht en de heer van 

Amstel, de eeuwige erfpacht van Nardinclant; zowel de lands- als 

de meeste grondheerlijke rechten 

3. De Tienden van de gezaaide gewassen, waren van kerkelijke 

oorsprong en niet overdraagbaar aan wereldlijke Heeren; dus 

bleef de koptiende aan Elten 

4. Het innen van de koptienden in Gooiland werd door de abdissen 

in leen uitgegeven aan een leenman, in het ambt van 

erfmaarschalk. Vanaf 1339 hielden de Nyenrodes reeds het 

tiendleen. Veel leenmannen volgden. 
Litt.  Dr. A.C.J. De Vrankrijker, NAERDINCKLANT, Gooische Studies over: Koptienden, Boekweit en Bijen, Kerken en Kloosters, Weversheiligen,  

Uitgeverij “De Kern”, Den Haag, 1947 

 Dr. Anton Kos, Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten 

op de gemene gronden van de Gooise markegenoten (1280-1568), Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010, Handelsuitgave Kos’ dissertatie 

 

 

Tienden werden betaald: 
1. over gezaaide gewassen (rogge, gerst) op land dat: 

• eigendom was van een persoon of instelling; de eigenaar van bouwland kon een lokale boer, een instelling  (kerk, 

klooster, armenpot) of een buitenstaander zijn; 

• werd verworven bij vererving of vervreemding en dus niet behoorde tot de gemene gronden van de erfgooiers. 

2. door de gebruiker van het land (eigenaar of pachter). 

 

 

Kop, spint en schepel 
De te hanteren maten kop, spint en schepel waren zowel land- als inhoudsmaten. 

Eén schepel graan was van oudsher die hoeveelheid koren, waarmee men één schepel grond kon bezaaien; de op-

brengst was uiteraard verschillend. 

De oppervlakte-relatie is als volgt: 

1 morgen = 5 schepel; 1 schepel = 4 spint; 1 spint = 8 kop; 1 kop = 5 roe 

1 morgen = 5 schepel = 20 spint = 160 kop = 800 roe = 9765 m2 

De inhoudsrelatie is als volgt: 

1 mud = 4 schepel; 1 schepel = 4 spint; 1 spint = 8 kop 

1 mud = 4 schepel = 16 spint = 128 kop 

 

 

Kop-Tiende 
De kop-tiende was een heffing: 

• op gezaaide gewassen; rogge, gerst, 

• bestaande uit bepaalde hoeveelheid rogge en/of gerst per oppervlakte-eenheid bouwland,  

• die werd berekend in kop (inhoudsmaat); vandaar naam Kop-tienden,  

• waarvan het berekende aantal koppen voor een bepaald stuk bouwgrond over de eeuwen heen niet veranderde, 

• die vanaf ca. 1538 ook kon worden betaald in geld: daarvoor werden jaarlijks de zettingen bepaald: een factor voor 

omrekening van ‘kop’ naar betaling in geld op basis van de graanprijs 

 

 

Verschil tussen kop-tienden en gewone tienden 

• De ‘gewone tienden’ legden beslag op een percentage van de feitelijke opbrengst, het tiende deel van de oogst. 

• De ‘kop-tienden’ bestonden uit een bepaald aantal koppen graan per schepel bouwland, ongeacht de opbrengst. 
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Wat bedroeg de Tiende-heffing ‘op ijder morgen teellant’?  (NHA-117-003(b) Koptienden ca. 1590  HISTORIE) 

In een document van ca. 1590 staat samengevat wat in Goijlant de ‘Tiende’ uitgedrukt in kop per ‘morgen teellant’ was:  

• Volgens de hr. Van Nijenrode:          20 cop/morgen d.w.z. 4 cop/schepel 

• Volgen de Gooiers: 

- nergens                                               20 cop/morgen 

- bij verkoop                                         18 cop/morgen   d.w.z. 3,6 cop/schepel 

- op sommige plaatsen maximaal    16 cop/morgen   d.w.z. 3,2 cop/schepel 

- voor nieuw aangemaakt land of land dat slechter is 

  dan die gelegen op de eng             een halve Tiende d.w.z. 2 cop/schepel 

 

Vergelijkbare resultaten vindt men door vergelijking van grondoppervlakte en het aantal ‘koppen’ vermeld in: 

• Notariële akten en de betreffende koptiende-transacties, 

• lijsten of briefjes opgesteld bij uitschrijving van Tiend-plichtigen.     (N = aantal transacties).  

Gijsbert Tijmens Schipper - Huizen (1699-1723): 2,33 kop/schepel   (N = 12)  Notariële akten 

Lambert Killewigh                                    (1723):     1,55 kop/schepel   (N = 36)  NHA-117-168 Koptienden-1723 Folio 42 Huizen 

Briefje Gerrit en Willem Jacobsen Vos (1813):     1,68 kop/schepel   (N = 10) NHA-117-253 Koptienden-1813 Folio 48 Huizen 

Gijsbert Meeuwisz Vos                           (1816):     1,97 kop/schepel   (N =  8)   NHA-117-255 Koptienden-1815 Folio 62 Huizen 

Briefje Gerbert Willem Teeuwissen      (1817):     1,56 kop/schepel   (N =  4)   NHA-117-257 Koptienden-1817 Folio 56 Huizen 

Weduwe Lamb: Tijmensz de Zaaijer    (1820):     1,61 kop/schepel   (N =  5)   NHA-117-260 Koptienden-1820 Folio-87 Blaricum 

Weduwe Gerrit Jansz Jongerden          (1820):     1,50  kop/schepel   (N =14)  NHA-117-260 Koptienden-1820 Folio 59 Huizen 

Weduwe Dirk Meeuwisz Kooij              (1820):     1,50  kop/schepel   (N = 14) NHA-117-260 Koptienden-1820 Folio 43 Huizen 

Jacob Jansen Bakker                               (1820):     1,50  kop/schepel   (N =  5)  NHA-117-260 Koptienden-1820 Folio 52 Huizen 

 

Koptienden – Notatie 
Getalsysteem: 

1502 - 1720: Romeinse cijfers: i spint = viii kop 

1721 - 1835: Gewone cijfers:   1 spint =    8 kop 

 

Viertel = ¼ afgekort tot ṽ 

• tot  ca. 1535:                 1/4 van een spint = 2 kop 

• van ca. 1535 tot 1550: 1/4 van een spint  óf 

(overgangsperiode)      1/4 van een kop 

• na ca. 1550:                   1/4 van een kop = 1/4 kop 

 

Voorbeelden Koptienden-Notatie 

 

                                                                                   Huizen Koptienden-1529 Folio-11 

 

 
               willem  willems                           1 spint     iii ṽ spint   i cop = 
= 1 Spt + 3 ṽ spint + 1 cop = 8 cop + (3 x 2 cop) + 1 cop = 8 cop + 6 cop + 1 cop = 15 cop = 1 Spt + 7 cop 
 

In 1534 wordt deze zelfde Tiende weer anders genoteerd  
                                                                                      Huizen Koptienden-1534 Folio-28 

                   willem  willemsz                                       ii spint      i cop min 

 

 

 

 

 

 

             noch over genomen                              i ξ spint     van willem  meijnsz 
 

 

Willem Willemsz:  ii Spt i cop min    = 2 Spt - 1 cop = 16 cop - 1 cop = 15 cop 

noch overgenomen van Willem Meijnsz 

                                 i ξ Spt = 1 ½ Spt  = 1 Spt + 4 cop =  8 cop + 4 cop = 12 cop 

                                                                                                           Totaal:   27 cop = 3 Spt  3 cop 
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           1541-22:  Seijns wygertsz                         ξ Spint  iii ṽ 
Nog eens twee verschillende notaties voor hetzelfde: 

                                            ξ Spt iii ṽ = 4 cop + 6 cop = 10 cop = 1 Spt  2 cop 

 

                1545-22:  Seijns wyngertsz                       i Spint  ii cop 
 

 

 

 

 

 
 
                                                                           Huizen Koptienden-1520 Folio-6 
 
 
 
                                                                             Die tiende tot                                       1 Spint = 8 cop 
                                                                                                                                            ξ = 1/2 

                                                                                                                                            ṽ = 1/4     
                                                                            huijsen Anno twijntich 
 
 
 
 
 

                       lepelaer claesz                   iii Spijnt 1 ξ ṽ = 3 Spt 3 cop  = 27 cop 

 
 
                      Jan theusz                           V   Spijnt    = 5 Spt             = 40 cop 
 

 
   

                      gue lepelaer                         i ξ Spijnt    = 1 Spt  4 cop  = 12 cop 

 
 
 

                     claes wijgersz                      V ξ Spijnt   = 5 Spt  4 cop  = 44 cop 

 
 
                     gerrit gheerloffsz              i  Spijnt 1 ṽ   = 1 Spt  2 cop  = 10 cop 

 

 
                     Jan gosen                             i Spijnt     = 1 Spt             =   8 cop 
 
 
 

                    Wijchgert Wijchgersz             iii ξ Spijnt  = 3 Spt  4 cop =  28 cop 

 

Grote oversterfte als verstorende factor bij genealogische onderzoek 
Frequente oorlogshandelingen en besmettelijke ziekten leidden 

tot een enorme oversterfte. 

Genealogische consequenties van grote oversterfte zijn: 

• afsterven hele gezinnen 

• verbroken stamlijnen 

• veel en snel hertrouwen na overlijden partner 

• gecompliceerde, soms onbegrijpelijke Tiende-(erf)delingen 
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Oversterfte en economische malaise als gevolg van besmettelijke ziekten en oorlogshandelingen worden weerspiegeld 

in het aantal Tiendplichtigen als functie van de tijd (> 3 eeuwen) (Grafiek onder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koptienden – Voorbeelden van (Erf)delingen 
 

Vader Gijsbert Tijmen Jacobsz; 1729-25 is uit het Koptiendenboek       (datum-Folio: laatste naamsvermelding in Tiende-boek) 

 

                                                              Huizen Koptienden-1729 Folio-25 

        1729-25: gijsbert tijme Jacobsz 

                 6 Spt  7 kop 2 ṽ = 55 kop 2/4 

        1730: dese gehele post te verdelen op 

Tijmen gijsberds fol. 26:      27 kop 3/4 kop 

Hendrik gijsberds fol. 27:    27 kop 3/4 kop 

 

Overboekingspatroon koptienden: 

Nog bij leven de gehele post van vader: 

- verdeeld in 2 ‘egale porties’ en 

- overgeboekt op de 2 zonen als enige nog in le-

ven zijnde kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wed:) Tijmen Gijsbertsz Schipper (1729-26   1789-41):         (datum-Folio: eerste resp. laatste naamsvermelding in Tiende-boek) 

1729-26: van Gijsbert Tijmen Jacobsz                3 Spt  3 kop 3/4      (nog bij leven van vader overgenomen) 

1738-26: van Aart Gerritsz Koppen                                2 kop 

-                                                                Situatie:   3 Spt  5 kop 3/4 

1740-26: erft van Claes Jacobsz Schram             8 Spt  0 kop 3/4     (bij erf van zijn schoonvader) 

-                                                                Situatie: 11 Spt  6 kop 1/2 

1752-24: + SCHIPPER            (voor het eerst met toenaam ‘Schipper’) 

1767-24: op desselfs WEDUWE           (in vervolg koptienden op naam van Wed: Tijmen Gijsb: Schipper) 

1789-41: bij Erf op IJsaak Cornelisz Spilt            3 Spt  7 kop 1/2      (Erfdeling in 3 ‘egale porties’; op schoonzoon) 

-               bij Erf op Hendrik Tijmensz Schipper  3 Spt  7 kop 1/2     (Erfdeling in 3 ‘egale porties’; op zoon) 

-               bij Erf op Gerbert Willemsz Tewisze   3 Spt  7 kop 1/2     (Erfdeling in 3 ‘egale porties’; op kleinzoon) 
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Na het overlijden van Jannetje Tijmens Schipper hertrouw-

de Dirk Cornelisz de Oude nog 3 keer. 

Op geen van de kinderen die hieruit voortkwamen, wer-

den koptienden overgeboekt. 

Reden: zelden werd in gemeenschap van goederen ge-

trouwd; de ‘kouwe kant’ erft niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wed:) Hendrik Tijmensz Schipper (1789-48  1796-48):                 (datum-Folio: eerste resp. laatste naamsvermelding in Tiende-boek) 

1789-48: bij coop v. Willem Lambertz Kooij                           2 kop 7/8 

1790-48: bij Erf v. Wed. Tijmen Gijsbertsz Schipper  3 Spt  7 kop 1/2   (bij erf van zijn moeder) 

-                                                                          Situatie:   4 Spt  2 kop 3/8 

1791-48: op de WEDUWE      (in vervolg op naam van Wed: Hendrik Tijmensz Schipper) 

1793-48: bij Erf van Wed. Tijmen Dirkz: Kos               4 Spt  2 kop   (bij erf van wijlen zijn schoonvader; zie onder) 

t/m 1795-48:                                                   Situatie:   8 Spt  4 kop 3/8 

1796-48: bij Erfdeling op: 

-               op Tijmen Hendrikz Schipper                        2 Spt  7 kop           (Erfdeling in 3 ‘egale porties’; op zoon) 

-               op Jacob Hendriksz Schipper                        2 Spt  6 kop           (Erfdeling in 3 ‘egale porties’; op zoon) 

-               op  Annetje Hendriks Schipper                     2 Spt  7 kop 3/8    (Erfdeling in 3 ‘egale porties’; op dan nog ongehuwde  dochter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Huizen Koptienden-1765 Folio-26         In 1765 heeft Tijmen Dirksz Kos reeds : 8 Spt 3 kop 3/4  

               Hij trouwt met Geertje Hendriks Snel, de weduwe 

        van Jacob Aartsz Vos, moeder resp. vader van 

       Nelletje Jacobs Vos. De koptienden      (9 Spt 1 kop 1/8)  

       die op naam van Jacob Aartsz Vos stonden, worden  

       op naam van Tijmen Dirksz Kos overgeschreven. 

                                               Opgeteld: 17 Spt  4 kop 7/8 

 

   Huizen Koptienden-1792 Folio-43         In 1792 heeft Wed: Tijmen Dirksz Kos 17 Spt 1 kop 7/8 

Na haar overlijden worden deze koptienden bij Erf  

verdeeld over de kinderen van Jacob Aartsz Vos: 

Hendrik Jacobsz Vos   38 kop 

Frederik Jacobsz Vos   28 kop 

de Wed: Gerrit Ploos van Amstel 37 kop 7/8 

de Wed: Hendrik Tijmensz Schipper 34 kop 

Ook hier gaan de koptienden naar de ‘warme’ kant 
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Patronen overboekingen koptienden 
 

Algemene uitgangspunten; uitzonderingen daargelaten 

• grond: in eigendom (grond in pacht is genealogisch gezien minder interessant) 

• huwelijken: huwelijkse voorwaarden + langstlevende testament 

• bij aangaan van huwelijk: vaak inbreng koptienden beider ouders; koptienden op naam van de man 

• weduwe na overlijden 1e man: koptienden blijven op naam 1
e
 man;   na ca. 1775 met toevoeging Weduwe 

• bij hertrouwen weduwe: koptienden op naam van 2e man 

• (erf)deling kinderen 1e of 2e man: bij resp. huwelijken ingebrachte koptienden aan ieders eigen kinderen. 

 

Hoe te werk gaan ? 
 

Start met de oudst bekende voorouder(s). Deze bepalen: 

• het dorp van onderzoek (bv Huizen, Laren of Hilversum) 

• de tijdsperiode waarin gezocht moet worden. 

Ga bij het raadplegen van de Tiende-boeken: 

• van grof; om de 5 jaar 

• naar fijn; alle beschikbare jaren 

 

Zoek in de Tiende-boeken: 

• begindatum en einddatum waarop de oudst bekende voorouder-naam voor resp. het eerst en het laatst in een 

Koptienden boek wordt vermeld 

• naar Tiendplichtigen met zelfde voorouderlijk patroniem en/of toenaam (potentiële broers) 

• nabij de begindatum naar aansluiting met een vader of stiefvader op basis van een (Erf)deling van koptienden over 

broer(s), zwager(s) 

 

Fotografeer: 

•  van het te doorzoeken jaar (bv 1675) en dorp (bv Blaricum) het gehele ‘Blaricummer-Tiendenboek van 1675’ 

•  linker en rechter pagina op één foto (boek dwars leggen) 

Rubriceer foto’s nauwgezet, 

bv:  117-122 Koptienden-1675 Folio-85 BLARICUM 

    toegangsnr.-inventarisnr. Koptienden-Jaar DORP 

 

Tabelleer systematisch de koptienden-transacties: 

•  de namen die bij de transactie betrokken zijn 

•  het aantal overgedragen koptienden 

•  de tussentijdse subtotalen van koptienden (Facit; Situatie) 

Waar te noteren: 

• In Notities van het Genealogische programma 

 
Koptienden van Huizen en Blaricum zijn reeds integraal geregistreerd; 

zie Bevolkingsreconstructie-Huizen http://www.genealogie-huizen.nl/ 

 

 

Twee voorbeelden van een volledige koptienden-registratie 
 

Onderstaand twee voorbeelden van een volledige koptienden-registratie van, respectievelijk: 

• Gijsbert Tijmen Jacobsz (let op dubbel patroniem) en zijn vader 

• Tijmen Jacobsz 
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GHIJSBERT TIJMEN JACOBSEN Huizen Koptienden (1683-67  1729-25) (datum-Folio: eerste resp. laatste naamsvermelding in Tiende-boek) 
1683-67: van VADER Tijmen Jacobsz                 1 Spt  3 cop 1/2    VAN VADER 

1693-57: op Jacob Tijmen Jacobsz                                  5 cop          OP BROER 

-                                                                Situatie:   0 Spt  6 cop 1/2  

1697-41: van Jan Pietersz Boor                           1 Spt  7 cop 1/2   VAN 2e SCHOONVADER 

-                                                                Situatie:   2 Spt  6 cop 

1699-41: v. Ebbe Willemsz Coij                                       5 cop 

-               v. Claes Lambertsz Prins                                   4 cop 1/2 

-                                                                Situatie:   3 Spt  7 cop 1/2 

-               v. Jannitjen Jans Boor:                          1 Spt  7 cop 3/4    VAN 2e VROUW 

-                                                                 Situatie:   5 Spt  7 cop 1/4 

1700-41: v. Jacob Cornelis Goossen                                2 cop 

-               v. Elbert Jacobsz Vos                                          6 cop 

-              op Francoijs Heenloopen tot Bussem   1 Spt  5 cop 

-                                                                 Situatie:   5 Spt  2 cop 1/4 

1701-41: op Pieter Pietersz Ouwes                                 7 cop 

-              v. Wijgert Cornelisz Backer                                7 cop 3/4 

-              v. Jan Rijcksz Lustigh                                           4 cop 

-                                                                 Situatie:   5 Spt  7 cop 

1710-27: op Jan Jansz Doorn                                 1 Spt   4 cop  NA OVERLIJDEN 2e VROUW OP MEERDERJARIGE STIEFZOON 

-                                                                 Situatie:   4 Spt  3 cop 

1712-27: v. Hendrick Ebben                                   1 Spt  1 cop 3/8 

-                                                                 Situatie:   5 Spt  4 cop 3/8 

1716-32: v. Jacob Hendricksz Snijder                              3 cop 

-                                                                 Situatie:   5 Spt  7 cop 3/8 

1717-25: op Hendrick Matteijsen v.d. Waert                 3 cop 

t/m 1720-25:                                           Situatie:   5 Spt  4 cop 3/8 

-               Nieuwe, verkeerd overgenomen notatie 

1721-25:                                                   Situatie:   6 Spt   0 cop 1/2 

1723-25: uijt boedel v. Lambert Killewigh           1 Spt  2 cop 

-                                                                 Situatie:   7 Spt  2 cop 1/2 

-              op Arent Thiedeman                                           3 cop 

-                                                                 Situatie:   6 Spt  7 kop 1/2 

1729-25: op Tijmen Gijsbertsz                              3 Spt  3 cop 3/4   OP ZOON 

 -              op Hendrick Gijsbertsz                           3 Spt  3 cop 3/4   OP ZOON 

 

 
TIJMEN JACOBSZ   Huizen Koptienden (1658-75    1683-39) (datum-Folio: eerste resp. laatste naamsvermelding in Tiende-boek) 

1658-75: v. Jan Jan Rijcksz                                    2 Spt  6 cop 1/2  VAN SCHOONVADER 

1659-75: op Rutger Henricksz                                          3 cop 1/2 

-               v. Jan Gijsbertsz                                                  5 cop 3/4 

-               v. Goossen Jansz                                                7 cop 

-              op Marten Aertsz                                     1 Spt  7 cop 3/4 

-               v. Jacob Henricksz                                   5 Spt  3 cop 1/2  VAN VADER 

-                                                                Situatie:   7 Spt  3 cop 1/2 

1660-59:                                              ER STAAT:   7 Spt  4 cop 

1662-39: v. Claes Jan Aertsz                                  1 Spt  4 cop 

-                                                                Situatie:   9 Spt 

1678-42: v. Tijmen Rutten Velsen                                   1 cop 1/2 

-               v. Willem Rutten                                                0 cop 1/4 

-               v. Willem Cornelisz Schram                             4 cop 

-                                                                Situatie:   9 Spt  5 cop 3/4 

1679-42: v. Claes Jan Aertsz                                            7 cop 

-                                                                Situatie: 10 Spt  4 cop 3/4 

1680-42: v. Lambert Gerritsz Backer                              5 cop 1/2 

-                                                                Situatie: 11 Spt  2 cop 1/4  

1683-39: op Harmen Tijmen Jacobsz                  3 Spt  7 cop 1/4   OP ZOON 

-               op Willem Tijmen Jacobsz                    3 Spt  7 cop 1/2   OP ZOON 

-               op Jacob Tijmensz Jacobsz                   2 Spt                     OP ZOON 

-               op Gijsbert Tijmen Jacobsz                  1 Spt  3 cop 1/2   OP ZOON 
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Registratie-systematiek in de Koptiendenboeken over de eeuwen heen 
 

Over meer dan drie opeenvolgende eeuwen werden in de Gooise Koptiendenboeken geregistreerd: 

1. de namen van de Tiend-plichtigen, 

2. de te betalen Tiende per Tiend-plichtige, 

3. Koptienden-transacties; de overdracht van Tienden (d.w.z. grond) tussen Tiend-plichtigen. 

 

De volgorde waarop nieuwe persoonsnamen in de Koptiendenboeken werden bijgeschreven en de wijze waarop Tien-

de-betalingen en -mutaties werden genoteerd met het daarbij gehanteerde getalsysteem, varieerde in de loop van de 

tijd. In onderstaande Tabel is voor het Huizer Tiendenboek aangegeven hoe de naamsbijschrijving in de tijd verliep.  

 

Volgorde namen Tiend-plichtigen in Huizer Tiendenboeken 
1502  In dit allereerste Koptiendenboek: ogenschijnlijk geen structuur in rangschikking namen 

1503 - 1561 Herrangschikking van namen, die gehandhaafd blijft. 

 

Deze vaste volgorde hangt vermoedelijk samen met die waarop langs de boerderijen werd gereden om de Tiende betaald in 

natura (rogge en/of gerst) te gaderen.  

 

De naam van een Tiend-plichtige wordt uitgeschreven (uijt dat boeck) na beëindiging van het gebruik van zijn grond(en). Dit 

kan door overlijden, onteigening na langdurige Sluij, verkoop of door verhuur aan nieuwe pachter(s). 

 

Nieuwe namen (nieuw in ’t boeck) worden bijgeschreven: 

1. in plaats van of nabij een uitgeschreven naam; veelal is er sprake van een erfrelatie zoals na hertrouwen van de weduwe 

van een overleden Tiend-plichtige op naam van de nieuwe echtgenoot of op naam van achtergebleven kind(eren), 

2. tussen de andere, bestaande namen; ook hierbij kan sprake zijn van een familierelatie zoals, na overdracht van grond 

van schoonvader op schoonzoon, de omliggende namen die van zwagers kunnen zijn.  

 

Regelmatig wordt terloops een familierelatie vermeld: op …. zijn zoon van, van … zijn vader en bij  de betaling van de Tiende 

of Sluij de naam van een Zwager of zelfs die van zijn wijf (vrouw) of dochter.  

1565 - 1626 Nieuwe namen worden bijgeschreven tussen als wel achteraansluitend op de bestaande namen. 

1627 - 1717 Nieuwe namen worden bijgeschreven achteraansluitend op de bestaande namen. In geval van een erfdeling kan daarbij weer 

een clustering van directe familienamen voorkomen. 

 

De verschuldigde Tiende wordt vanaf een bepaald moment per stad en dorp jaarlijks  op een vaste dag en gaderplaats geïnd. 

Door de overgang van betaling in natura naar geld, was er geen noodzaak meer alle boerderijen af te rijden. 

De consequentie van deze vorm van registratie is het geleidelijk ontstaan van bijna lege bladzijden door uitschrijvingen van 

Tiendplichtigen. Om deze reden werd na een reeks van jaren een Koptiendenboek geheel overgeschreven waarbij de namen 

weer werden samengetrokken.  

1718 - 1720 Nieuwe namen worden bijgeschreven tussen als wel achteraansluitend op de bestaande namen. 

1721 - 1835 Nieuwe namen worden overwegend bijgeschreven tussen de bestaande namen. 

 

 

Koptienden-transacties: overdracht van koptienden van ene persoon op andere persoon (partijen) - Huizen 
1502-1503 Koptienden-mutaties; notatie van gemuteerde koptienden zonder toelichting. 

1504 Slechts één transactie met vermelding van hoeveel koptienden op welke persoon overgedragen 

1507 - 1529 Enkelzijdige transactie-vermelding:  bij slechts één partij staan betrokken na(a)m(en) en de overgedragen koptienden vermeld. 

Bij andere partij(en) alleen vermelding gemuteerde koptienden. 

1530 - 1545 Tweezijdige transactie-vermelding: bij beide partijen staan betrokken na(a)m(en) en de overgedragen koptienden vermeld 

1553 – 1645 Cumulatieve notaties van voorgaande en nieuwe transacties; voorgaande transacties worden telkens overgeschreven en aan-

gevuld met nieuwe transacties; INFORMATIEVE PERIODE, maar pas op: bij het jaarlijks overschrijven werden fouten gemaakt 

1646 - 1658 Nieuwe start cumulatieve notatie  

1659 - 1670 Nieuwe start cumulatieve notatie 

1671 - 1719 Tweezijdige transactie-vermelding; niet cumulatief 

1720 - 1722 Een enkele maal koptienden-mutaties zonder toelichting. 

1723 - 1734 Tweezijdige transactie-vermelding; niet cumulatief 

1735 -1750 Koptienden-mutaties zonder toelichting; PARTIJ(EN) BETROKKEN BIJ KOPTIENDEN-OVERDRACHT NAUWELIJKS BEPAALBAAR 

1751 - 1835 Tweezijdige transactie-vermelding; NA 1810 ONTBREKEN ER JAREN 

 
http://www.genealogie-huizen.nl/ 

 

 

 


