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Beschrijving

Ten behoeve van een bede die in 1556 aan de vorst toegekend werd,
werd er een taxatie van huurwaarden van het onroerend goed in
Leiden uitgevoerd in 1557 op basis waarvan een belasting van tien
procent geheven kon worden. De hier uitgewerkte versie op grond
van een bron uit het Leidse archief was waarschijnlijk een
conceptversie voor het origineel dat in het Nationaal Archief wordt
bewaard (NA, Staten van Holland voor 1572, 3.01.03, inv.nr. 1011).
Het kohier van 1557 geeft de eigenaren van onroerend goed in de
stad en in de stadsvrijdom buiten de Rijnsburgerpoort. Bij verhuur
wordt ook de huurder en in sommige gevallen de wekelijkse huur
opgetekend. Bij een huurwaarde onder de zes pond gold een
vrijstelling.

Toelichting

Op basis van de oorspronkelijke bron zijn de gegevens
gedigitaliseerd, waarbij de informatie opgenomen is verschillende
kolommen.

Transcripties

J. Rustige, ‘Kohier van de tiende penning van de huurwaarde over
1557 opgemaakt in de 2e helft 1558 of 1e helft 1559’, transcript,
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/240
(geraadpleegd 1 juni 2016)
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Bestandsstructuur
Kolomnaam

Omschrijving

1

ID

Uniek identificatienummer

2

Bron

Archiefbron

3

Bronlink

Link naar archiefbron

4

Folio

Folio in 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

Volgnummer

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

Bedrag_1

Tiende penning (bedrag in ponden). De totale aanslag
was bedrag_1 en bedrag_2 opgeteld

15

Bedrag_2

Tiende penning (bedrag in schellingen). De totale
aanslag was bedrag_1 en bedrag_2 opgeteld

16

Bedrag_3

Huurwaarde in ponden

17

Voorvoegsel_eigenaar

Eventuele titel van de eigenaar

18

Voornaam_eigenaar

Voornaam van de huurder. In sommige gevallen is de
voornaam niet bekend, bijvoorbeeld wanneer een
weduwe aangeduid wordt als ‘weduwe van x’ of
erfgenamen als ‘kinderen van x’. Ook institutionele
eigenaren zijn niet vermeld in deze kolom. In deze
gevallen is de informatie terug te vinden in het veld
‘Bijzonderheden’

19

Patroniem_eigenaar

Eventuele patroniem van de eigenaar

20

Tussenvoegsel_eigenaar

Eventueel tussenvoegsel van de eigenaar

21

Achternaam_eigenaar

Eventuele achternaam van de eigenaar

22

Beroep_eigenaar

Eventueel beroep van de eigenaar

23

Hisco_code_eigenaar

HISCO-code van het beroep van de eigenaar. Zie voor
deze classificatie http://historyofwork.iisg.nl/index.php

24

Bijzonderheden_eigenaar In dit veld zijn vrij diverse gegevens opgenomen:
institutionele eigenaren van panden (zoals religieuze
instellingen), de namen van de partners van weduwen,
eventuele mede-eigenaren, woonplaats van de eigenaar,
of wekelijkse huurwaarde.

25

Voorvoegsel_huurder

Eventuele titel van de eigenaar

26

Voornaam_huurder

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

27

Patroniem_huurder

Eventuele patroniem van de huurder

28

Tussenvoegsel_huurder

Eventueel tussenvoegsel van de huurder

29

Achternaam_huurder

Eventuele achternaam van de huurder

30

Beroep_huurder

Eventueel beroep van de huurder

31

Hisco_code_huurder

HISCO-code van het beroep van de huurder. Zie voor
deze classificatie http://historyofwork.iisg.nl/index.php

32

Bijzonderheden_huurder

In dit veld zijn vrij diverse gegevens opgenomen: de
namen van de partners van weduwen, of wekelijkse
huurwaarde.

Voorbeeld

ELO, SA I, inv.nr. 992, fol. 8v.

