
Huizenonderzoek, een korte handleiding 

Van de gemeenten Gouda, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen 

en Zevenhuizen staan de kadastrale archieven op microfiche en deze zijn op de studiezaal in te 

zien. In de brochure op de studiezaal over het kadaster vindt u uitleg bij de microfiches. 

De kadastrale gegevens van alle gemeenten ná 1832 kunt u vinden met behulp van de Kadaster Ar-

chiefviewer. De kadasterviewer kunt u gebruiken op de dagen dat het archief open is. Vraagt u er-

naar bij de balie.  

 

Repertorium Matthijs 

Het repertorium Matthijs noemen we ook wel het oud-kadaster. Matthijs heeft voor alle straten in 

de binnenstad van Gouda een overzicht gemaakt van de eigenaars van de percelen in de straten 

vóór de invoering van het kadaster in 1832. Hij heeft voornamelijk gebruik gemaakt van de trans-

portregisters in de eigenboeken uit het rechterlijk archief van Gouda en de verpondingsregisters 

(een onroerend goed belasting). 

Naast het huidige adres noemt Matthijs per pand het verpondingsnummer, het wijknummer en in 

vele gevallen het kadastrale nummer. In de middelste kolom staan de eigenaars van het pand ge-

noemd en in de kolommen aan weerszijden staan vanaf 1580 de buren van de naastgelegen perce-

len. 

 

Collectie Muilwijk 

De collectie is het resultaat van een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Schoonhoven 

van de 16e tot begin 20ste eeuw. De collectie geeft een overzicht van alle straten in de toenmalige 

stad Schoonhoven met vermelding van het kadastrale nummer in 1832. Per perceel staan 

transcripties van bronnen waarin de eigenaar van het pand in een bepaalde tijd wordt genoemd 

met een verwijzing naar de originele bron. 

De collectie heeft een verzamelindex op alle delen en een aparte index per deel. Daarin kan ge-

zocht worden op straat, op namen van personen, namen van huizen en op beroep. 

 

Notariële archieven 

Van alle gemeenten hebben we notariële archieven in de collectie. In deze archieven kunt u op 

zoek gaan naar transportakten van panden of testamenten waardoor een huis van eigenaar veran-

derd. Het is dan wel van belang dat u al een naam van een eigenaar kent en het jaar van eigen-

domsoverdracht. Via de repertoria van de notarissen kunt u de naam van een eigenaar opzoeken 

en het soort akte, een verkoop of een testament. Met die informatie kunt u de minuutakte van de 

verkoop of van het testament op het spoor komen. 

 

Contactgegevens 

Streekarchief Midden-Holland | Klein Amerika 20 | 2806 CA Gouda 

0182-521821 | info@samh.nl | www.samh.nl 

Openingstijden balie: dinsdag 10.00-20.00 uur, woensdag tot en met vrijdag 10.00-17.00 uur 



Wanneer is mijn huis gebouwd. Is er later nog iets aan het pand veranderd. Wie was de eigenaar 

van mijn huis en wie hebben er allemaal gewoond. Zomaar een aantal vragen die u kunnen interes-

seren. In het Streekarchief Midden-Holland kunt u onderzoek doen naar de geschiedenis van een 

pand in de gemeenten van de regio Midden-Holland die hun archieven hier hebben ondergebracht. 

Naast de stad Gouda zijn dat de gemeente Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinx-

veen en Zuidplas. 

 

Informatie voor huizenonderzoek 

Een onderzoek naar een pand kan het beste beginnen met het zoeken naar een bouwdossier 

waarin naast de vergunningsaanvraag in de meeste gevallen bouwtekeningen van het huis te vinden 

zijn. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van hinderwetvergunningen, het kadaster, notariële 

archieven, het repertorium Matthijs, de collectie Muilwijk, woningkaarten, adresboeken en het be-

volkingsregister. 

Het zoeken naar informatie over een pand wordt vaak bemoeilijkt door het adres. Een adres kan 

namelijk veranderen in de loop van de tijd, door een omnummering in de straat of vanwege een 

andere manier van nummeren. Tot 1910 heeft Gouda wijknummers die bestaan uit een letter en 

een cijfer in plaats van de huidige straatnamen met huisnummers. Bij de kleinere gemeenten is het 

wijknummer langer in gebruik gebleven. Van verschillende gemeenten hebben we lijsten met con-

cordanties en omnummeringen van adressen. Vraagt u hier naar bij de balie. 

 

Bouwvergunning 

Op de website www.samh.nl kiest u voor de pagina Bouwvergunningen. Als u daar op klikt dan 

vindt u twee documenten met informatie over onze collecties bouwvergunningen en hoe u die via 

onze website kan aanvragen. Hier vindt u onder meer tot welk jaar wij van iedere gemeente 

bouwvergunningen hebben. 

Bouwdossiers van de meest recente periode, die nog niet zijn overgedragen aan het archief, liggen 

nog bij de verschillende gemeenten. U kunt via het Omgevingsloket van uw gemeente het dossier 

opvragen. Als u geen treffer vindt via de website dan kunnen we u bij de balie of via de mail helpen 

door te zoeken op kadastraal nummer. 

 

Hinderwetvergunningen 

Voor de gemeente Gouda vindt u deze in toegangsummer 500, Collectie Hinderwetvergunningen 

Gouda, 1921 – 1945 en in toegangsnummer 56 onder inv.nr. 2007, de klapper op de hinderwet-

vergunningen van 1875 – 1920. De vergunningen uit deze klapper zitten in de Bijlagen op de Ka-

merboeken, 1816 – 1912. De hinderwetvergunningen van 1912 tot 1921 vindt u in de netnotulen 

uit toegangsnummer 56.  

Voor de overige gemeenten kunt u zoeken op de website onder Archieven. In de zoekbalk geeft u 

de naam van de (voormalige) gemeente, de straatnaam en het huisnummer in. Vervolgens kiest u 

in de balk aan de zijkant voor bouw- en hinderwetvergunningen. 

Bevolkingsregister 1830 / 1938 

De volkstellingregisters en de bevolkingsregisters van alle gemeenten staan op microfiche op de 

studiezaal van het streekarchief. Op de kaarten uit deze registers staat het adres vermeldt.  

Een deel van de toegangen en indexen op de bevolkingsregisters zijn gedigitaliseerd en toegankelijk 

via onze website. U kiest op de voorpagina van de website voor Genealogie. In de zoekbalk geeft u 

de naam in van een mogelijke bewoner. Vervolgens kiest u in de balk aan de zijkant voor Bevol-

kingsregisters. De treffers klikt u aan en vervolgens kiest u voor Bekijk details. U vindt dan het 

adres, vaak een wijknummer, waar de persoon heeft gewoond. 

 

Woningkaarten Gouda 1900 / 1977 

Voor de gemeente Gouda zijn van veel straten woningkaarten bewaard gebleven. De kaarten zijn 

op straatnaam en daarbinnen op huisnummer gesorteerd. Op de kaarten vindt u de namen van de 

bewoners van het door u onderzochte pand en eventuele inwonende personen op de achterkant 

van de kaart.  

De woningkartotheek, toegangsnummer 1294, kunt u via onze website aanvragen. Op de website 

kiest u voor Archieven. In de zoekbalk typt u Woningkartotheek, vervolgens klikt u deze aan en u 

klikt op Bekijk details. Daarna gaat u naar Gouda, u kiest voor Archieven, vervolgens voor Open-

bare werken, bouwtoezicht, verkeer en vervoer. Onderaan dit hoofdstuk vindt u de Woningkar-

totheek, toegangsnummer 1294. In deze lijst kiest u voor het inventarisnummer met de door u 

gezochte straat. Deze klikt u aan en kunt u vervolgens aanvragen. 

 

Adresboeken Gouda en Schoonhoven 

Voor Gouda is een reeks adresboeken bewaard gebleven van de periode 1860 - 1950. De boeken 

zijn niet jaarlijks verschenen. In 1909 is een concordantie gemaakt. Hierin vindt u de wijknummers 

van alle straten in de stad met het nieuwe huisnummer erachter geschreven. 

In het adresboek staat een alfabetisch geordend overzicht op naam van de hoofdbewoner met ver-

melding van het woonadres en het beroep. De boeken bevatten ook een overzicht op straatnaam. 

Daarbinnen is op wijknummer of huisnummervolgorde de naam en het beroep van de hoofdbewo-

ner terug te vinden. 

Van de gemeente Schoonhoven is alleen het adresboek van 1923 aanwezig in het archief. Het is 

een digitale versie van het adresboek. Vraagt u hiernaar bij de balie van het archief. 

 

Kadaster 1832 - ca. 1990 

Over de eigendomsgegevens in het eerste jaar van het kadaster (1832) zijn voor verschillende ge-

meenten boeken gemaakt, voor Gouda, Krimpen aan den IJssel, Schoonhoven en Zevenhuizen-

Moerkapelle. In de boeken staan de kadastrale nummers per sectie, de namen van de eigenaars en 

de minuutplans, de eerste kadastrale kaarten. De boeken vindt u op de studiezaal van het streek-

archief in de kast van de betreffende gemeente.  

http://www.samh.nl

