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Beschrijving

Het belastingkohier, opgenomen in de tresoriersrekening van
1497-1498, vermeldt 3010 gezinshoofden van de stad die
aangeslagen werden op hun vermogen, ook degenen die onder
de belastingvrije voet van één procent van het vermogen vielen.
Van de aangeslagenen worden vermeld: de voornaam, meestal
het patroniem en soms de achternaam, de bon, het bedrag van
de aanslag of anders een aanduiding dat men niet kon betalen
(pauper), soms het beroep en ook de burgerlijke staat (meestal
bij weduwen). Deze vermogensbelasting (imposicie) werd
ingevoerd om de armlastige stad een bedrag van 10000 ponden
van 40 groten op te brengen.

Toelichting

Deze fiscale bron is veelvuldig gebruikt door historici die
onderzoek deden naar de sociale en economische structuur van
laatmiddeleeuws Leiden. Dit digitale bestand is tot stand
gekomen door de transcriptie van D.J. Noordam te controleren
aan de hand van de oorspronkelijke bron. De gegevens die
Noordam toevoegde aan zijn publicatie (voornamelijk beroepen
en achternamen), maar die niet in de oorspronkelijke bron
voorkomen, zijn aangeven met een asterisk.

Transcripties

D.J. Noordam, ‘Vermogensbelasting Leiden 1498’,
http://www.janvanhout.nl/djn_belas_1498/djn_frame_1498.htm
(geraadpleegd 1 juni 2016).
J. Rustige, Imposicie 1498, 1499, 1500 en 1502, typoscript,
Erfgoed Leiden en Omstreken, ongedateerd.
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Bestandsstructuur
Kolomnaam

Omschrijving

1

ID

Uniek identificatienummer

2

Bron

Archiefbron

3

Bronlink

Link naar de archiefbron

4

Folio

Folio in de archiefbron

5

Datum

Datering van de bron

6

Bon

Fiscale indeling van Leiden. Aan het einde van de
vijftiende eeuw telde de stad 18 administratief-fiscale
hoofdmanschappen of bonnen.

7

Hg_bon

Historische Geocode van bon

8

Nummer

Volgnummer per bon volgens de bron

9

Straat

Straatnaam indien aangegeven in de bron

10

Hg_straat

Historische Geocode van straat

11

Perceel

Perceelnaam indien bekend

12

Hg_perceel

Historische Geocode van perceel

13

Nadere_aanduiding

Nadere aanduiding van de locatie of naam van een pand

14

Voorvoegsel_eigenaar

Eventuele titel van het aangeslagen gezinshoofd

15

Voornaam_eigenaar

Voornaam van het aangeslagen gezinshoofd. In sommige
gevallen is de voornaam niet bekend, bijvoorbeeld
wanneer een weduwe aangeduid wordt als ‘weduwe van
x’, of wanneer het een institutionele eigenaar betrof. In
dat geval is deze informatie terug te vinden in het veld
‘Bijzonderheden’

16

Patroniem_eigenaar

Eventuele patroniem van het aangeslagen gezinshoofd

17

Tussenvoegsel_eigenaar

Eventueel

tussenvoegsel

van

het

aangeslagen

gezinshoofd
18

Achteraam_eigenaar

Eventuele achternaam van het aangeslagen gezinshoofd

19

Beroep_eigenaar

Eventueel beroep van het aangeslagen gezinshoofd. In de
bron wordt slechts beperkt melding gemaakt van
beroepen; een deel van de informatie is aangevuld door
D.J. Noordam en aangeduid met een asterisk.

20

Hisco_code_eigenaar

HISCO-code van het beroep van het aangeslagen
gezinshoofd.

Zie

voor

deze

classificatie

http://historyofwork.iisg.nl/index.php
21

Bedrag_1

Geïnd bedrag in ponden (gestandaardiseerd)

22

Bedrag_2

Geïnd bedrag in ponden-stuivers-penningen

23

Bedrag_3

Niet of onvolledig geïnde aanslag vanwege vrijstelling of
anderszins (gestandaardiseerd). Om op de totale aanslag
van onvolledige afdrachten te komen moet Bedrag_1 en
Bedrag_3 bij elkaar opgeteld worden.

24

Bijzonderheden

In dit veld zijn vrij diverse gegevens opgenomen: de
namen van de partners van weduwen, indicatie of
individuen ‘pauper’ of ‘schamel volk’ waren, eventuele
medebewoners, of opmerkingen over (niet) voldane
aanslagen.

Voorbeeld

ELO, SA I, inv. nr. 587, fol. 41v.

