
1.  De oudste gedrukte plattegrond van Breda met straatnamen, in het werk van Van Goor, 1744. (Collectie Stadsarchief Breda)
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�De�huisnummering
in�de�huidige�gemeente�Breda
door
Gerard Otten

| Inleiding1

Onder adressering wordt een systeem verstaan van kaarten en straatnaam- en huisnummer-
borden om huizen terug te kunnen vinden. Huisnummering is het meest saaie onderwerp dat 
denkbaar is, lijkt het. Straatnamen en huisnummers zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat we 
ons waarschijnlijk niet eens afvragen waarom en wanneer deze ooit zijn ingevoerd. Hoe nood-
zakelijk adressen zijn, blijkt pas als ze ontbreken, zoals in ontwikkelingslanden. Hier worden 
speciale programma’s geïntroduceerd om huisadressen en huisnummering in te voeren om 
sloppenwijken te verbeteren, water en elektriciteit te kunnen distribueren, een bevolkingsre-
gister op te kunnen zetten, belasting te kunnen heffen en de economie te stimuleren.2

De huidige adressering is juridisch gebaseerd op de Wet BAG (Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen). De memorie van toelichting bij deze wet, uit 2007, beschrijft alleen maar 
een korte geschiedenis van de adressering, van huisnamen in de middeleeuwen tot de invoe-
ring van straatnaambordjes en huisnummers. Een filosofie waarom de overheid eigenlijk 
registreert ontbreekt. De invoering van de Wet BAG in 2009 werd louter gemotiveerd met 
de constatering dat de dienstverlening van de overheid en de handhaving van de beleids-
uitvoering verbeterd moesten worden. Adressering (huisnummering) wordt dus eigenlijk 
beschouwd als een soort natuurverschijnsel, een vanzelfsprekend verschijnsel dat niet 
toegelicht hoeft te worden.

Het verschijnsel huisnummering heeft ook in de wetenschappelijke wereld aandacht 
getrokken. Verschillende onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar het ontstaan van de 
huisnummering en het verband tussen de geschiedenis van de huisnummering en onderlinge 
verbanden van ruimte, kennis en macht. In 2012 gaf Cambridge University Press een speciaal 
nummer uit van het tijdschrift Urban History over de geschiedenis van de huisnummering. 
In het inleidend artikel zeggen Reuben Rose-Redwood en Anton Tantner dat deze uitgave 
bij moet dragen aan een kritische ruimtelijke geschiedschrijving van de rol die de huisnum-
mering in het verleden heeft gespeeld in de organisatie van de stedelijke ruimte en als een 
strategie voor modern overheidsingrijpen. Zij beschouwen deze studie als een kleine stap om 
tegemoet te komen aan de ‘behoefte om zowel de ruimte te historiseren als de geschiedenis 
te verruimtelijken’.

In het navolgende artikel zullen wij de geschiedenis van de huisnummering in de huidige 
gemeente Breda onderzoeken, dus in de stad Breda en de omringende dorpen die tegenwoor-
dig deel uitmaken van de gemeente. We zullen speciaal aandacht besteden aan de details 
betreffende de invoering van de huisnummering en de veranderingen in huisnummersyste-
men en het verband hiervan met grotere gebeurtenissen in die tijd.
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| De geschiedenis van de huisnummering

De Weense lector Anton Tantner promoveerde in 2004 op de geschiedenis van de volkstellin-
gen en de huisnummering in de Habsburgse monarchie. Hij mag beschouwd worden als de 
deskundige op het gebied van de geschiedenis van de huisnummering in Europa. Op dezelfde 
manier is Reuben Rose-Redwood de deskundige op het gebied van de huisnummering in de 
Verenigde Staten en speciaal New York. 

‘Men neemt algemeen aan dat huisnummering niet meer is dan een voetnoot bij de 
geschiedenis van de postbezorging’, zeggen Rose-Redwood en Tantner enigszins misprij-
zend.3 Het huisnummer is integendeel één van de belangrijkste vernieuwingen van de 
achttiende eeuw, de Verlichting, een eeuw die werkelijk bezeten was van orde en indeling.4 
Deze technologie werd echter niet ingevoerd om stadsbewoners gemakkelijk te maken zich 
te oriënteren of om vreemdelingen de weg te wijzen. De oorspong van de huisnummering 
moet worden gezocht in de grensgebieden van het vroegmoderne toezicht op de openbare 
orde, het inkwartieren van soldaten en het heffen van belasting. Het doel van de huisnum-
mering was de staat toegang te geven tot de rijkdommen en hulpbronnen van elk huis en 
om het gemakkelijk te maken toezicht te houden op de bewoners ervan, belasting te heffen, 
soldaten te werven of er soldaten te legeren.

Tantner onderscheidt minstens zes systemen van huisnummering. De oudste manier is 
in steden of dorpen alle huizen achter elkaar te nummeren (‘alles-achter-elkaar-door-num-
mering’). Een iets verfijndere methode is alle huizen in een wijk te nummeren en voor het 
huisnummer een letter te zetten om de wijk aan te duiden (wijkletter en huisnummer). Dit 
systeem wordt in Parijs de numérotage sectionnaire genoemd, in het Nederlands de wijknumme-
ring. In sommige Europese steden werden de huizen genummerd per huizenblok (voor ons 
is dit systeem niet van belang). In het zogenaamde hoefijzersysteem beginnen de nummers 
aan de ene zijde van de straat, lopen dan op tot het einde en komen dan terug aan de andere 
kant, tot het huis met het hoogste huisnummer tegenover het huis met het nummer 1 staat. 
Tegenwoordig echter wordt meestal het systeem toegepast van even en oneven nummers. De 
huizen aan de ene kant van de straat dragen even nummers en de huizen aan de andere kant 
oneven. Dit systeem is pas in de negentiende eeuw ingevoerd in Europese steden, te beginnen 
in Parijs in 1805, toen ten gevolge van de groei van de stad de andere methoden niet langer 
te gebruiken waren. Het blok-decimale-systeem tenslotte wordt voornamelijk gebruikt in de 
Verenigde Staten, waar de huizen per blok per honderd genummerd zijn.

| De invoering van de huisnummering in Europa

Vóórdat de huisnummers werden ingevoerd waren de huizen te vinden aan de hand van hun 
huisnaam. Niet elk huis had echter een uithangbord of gevelsteen dat de naam aangaf, zegt 
Tantner. Veel huisnamen kwamen bovendien meerdere malen voor in verschillende straten 
van een stad. Zoals we hierna zullen zien werkte in Breda het systeem van straatnamen en 
huisnamen vóór 1795 redelijk goed. Er moeten dus ook andere redenen geweest zijn in allerlei 
steden een huisnummering in te voeren.

In de loop van de achttiende eeuw zijn volgens Tantner in verschillende landen in Europa 
huisnummersystemen ingevoerd. In Pruisen werden al in 1737 huisnummers verplicht in de 
dorpen in verband met het inkwartieren van troepen. In het midden van de achttiende eeuw 
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verspreidde de huisnummering zich gestaag over Europa. In 1750 of 1751 werden de huizen 
in Madrid genummerd per huizenblok. In 1762 en in 1768 werden in Londen reglementen 
uitgevaardigd betreffende de huisnummering. In 1767 werd huisnummering ingevoerd in 
Tirol, in verband met de inkwartiering alweer en in hetzelfde jaar in Voor-Oostenrijk. In 1768 
werd om dezelfde reden ook huisnummering ingevoerd in verschillende Franse steden. In 
1770 werd de huisnummering in verband met een nieuw rekruteringssysteem ingevoerd in 
de rest van Oostenrijk en in Bohemen. In de tweede helft van de achttiende eeuw werden 
ook in de Oostenrijkse Nederlanden huisnummers ingevoerd. De Oostenrijkse Nederlanden 
omvatten toen ongeveer het huidige België. Alleen het toenmalige prinsbisdom Luik viel er 
niet onder. In Mechelen worden deze nummers de Oostenrijkse huisnummers genoemd. In 
1779 werden in Parijs voor de eerste keer de huizen genummerd. Rose-Redwood en Tantner 
zeggen dat de huisnummering het eerst ontstond in de stedelijke omgeving en pas later werd 
uitgebreid tot het totale grondgebied, het platteland dus.

De redenen voor de invoering van de huisnummering zijn talrijk, stelt Tantner: de 
inkwartiering of juist het rekruteren van soldaten, het innen van belastingen, het bestrijden 
van bedelarij of het registreren van brandverzekeringen. Eén argument wordt juist niet 
gebruikt door de betrokken ambtenaren, namelijk dat de nummers handig zouden zijn voor 
zowel bewoners als vreemdelingen om de weg te vinden. Dus wat tegenwoordig een tech-
nologie is om zich te oriënteren, was in het begin bedoeld als een duidelijke technologie om 
mensen in bedwang te houden. De ambtenaren verborgen dit niet en werden daarom soms 
geconfronteerd met tegenstand.

Rose-Redwood en Tantner zeggen dat de huisnummering een instrument was, naast 
andere zoals de volkstelling, de landkartering en het opzetten van een kadaster, om de 
moderne staat te creëren. Anderzijds is het belangrijk te benadrukken, zeggen zij, dat deze 
nieuwe technologie, toen deze eenmaal was ingevoerd, door de onderdanen zelf voor hun 
eigen doeleinden gebruikt werd. De mensen begonnen huisnummers te gebruiken om door 
middel van een adres te laten weten waar ze woonden. Dit heeft er toe bijgedragen dat na 
enkele decennia huisnummering algemeen was geaccepteerd.

| De huisnummering in Parijs

We blijven wat langer stilstaan bij de verschillende huisnummersystemen die in de loop van 
de tijd in Parijs werden ingevoerd, omdat deze rechtstreeks van invloed zijn geweest op die in 
Breda. In 1779 werd op particulier initiatief, door de uitgever van een almanak, een huisnum-
mersysteem per straat ingevoerd volgens het hoefijzersysteem, de zogenaamde numérotage 
royal.5 Op 14 juli 1789 brak in Parijs de Revolutie uit en werd, bij decreet van 23 november 
en 1 december 1790, in de Franse hoofdstad een nieuwe huisnummering ingevoerd. Deze 
wordt de numérotage révolutionnaire of de numérotage sectionnaire genoemd, elders aangeduid 
als de wijknummering. Parijs werd ingedeeld in 48 sections en alle huizen binnen deze sections 
werden doorlopend genummerd. Dit systeem zullen we later in Breda ook tegenkomen. Deze 
huisnummering was vooral van belang voor de belastingheffing en was eigenlijk niet bedoeld 
om gemakkelijk adressen te vinden. Sommige straten lagen in verschillende sections. Men 
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kon hetzelfde huisnummer daarom verschillende malen in dezelfde straat aantreffen (als een 
straat in verschillende sections lag) en soms liep de nummering verder in een straat die niet 
aansloot op het voorgaande deel van de nummering.

De Franse Revolutie is van Europees belang, niet alleen vanwege de maatschappelijke 
omwenteling die hij gebracht heeft, maar ook vanwege de huisnummering. De Franse 
Revolutieoorlogen introduceerden deze technologie in veel Nederlandse, Duitse en 
Zwitserse steden, waar de nummering werd ingevoerd onder druk van de Franse bezettings-
macht om de biljettering, de inkwartiering van soldaten, mogelijk te maken. De nadelen van 
alle huizen in hele steden of dorpen achter elkaar te nummeren en van de wijknummering 
kwamen al spoedig aan het licht. Aan één dimensie was namelijk geen aandacht besteed, 
aldus Tantner, de dimensie van tijd. Het systeem was niet voldoende voorbereid op het 
opvangen van wijzigingen. Er werd bijvoorbeeld een nieuw huis gebouwd tussen twee 
huizen in, die aaneensluitende nummers hadden. Als twee huizen werden samengevoegd, 
verdween er een nummer. Ook als er hele nieuwe stadswijken werden gebouwd of nieuwe 
straten werden aangelegd leverde de doorlopende nummering grote problemen op.

| Even en oneven

Bij decreet van 4 februari 1805 werd in Parijs de huidige nummering ingevoerd volgens het 
even-oneven-systeem. Aan de rechterkant van de straat bevinden zich de even nummers en 
aan de linkerkant de oneven. Alleen de belangrijkste toegangsdeur van de woning kreeg een 
nummer en dan ook maar een enkel nummer. De straten worden genummerd vanaf de rivier 
de Seine of, evenwijdig met de rivier, in stroomafwaartse richting. Dit huisnummersysteem 
wordt soms het Franse systeem genoemd omdat het voor het eerst in Parijs zou zijn ingevoerd.

Volgens Rose-Redwood en Tantner is dit systeem echter voor het eerst gebruikt in 1790 
in Philadelphia in de Verenigde Staten en in 1793 in New York.6 Het even-onevensysteem is 
tegenwoordig in de meeste steden van Europa het gebruikelijke systeem. In Brussel was het 
Parijse huisnummersysteem van 1805, dat wil dus zeggen de even-onevennummering, al inge-
voerd vóór 1841. In Amsterdam werd de huidige even-onevennummering ingevoerd in 1875.

| Huisnamen en straatnamen in Breda vóór 1795

Zoals Auke van der Woud betoogt was de definitie van het begrip ‘stad’ in de achttiende en 
negentiende eeuw niet louter afhankelijk van het bevolkingsaantal.7 Er bestonden kleine 
steden en grote dorpen. Op alle mogelijke manieren was echter het verschil tussen stad en 
dorp van belang. Steden richtten in hoge mate hun eigen bestuur in. Ook wat de geschiedenis 
van de huisnummering betreft zijn er opvallende verschillen tussen stad en dorp.

Voor 1795 bestond in Breda geen bevolkingsadministratie. De bevolking moest dan ook 
worden geschat. In 1744 omvatte Breda ongeveer vijftienhonderd huizen, behalve de militaire 
barakken waar het krijgsvolk gehuisvest werd, aldus de Bredase geschiedschrijver Thomas 
Ernst van Goor.8 De stad had drie grote marktpleinen waarop de zeven voornaamste straten 
uitkwamen en verder nog ongeveer vijftig grote en kleine straten. Volgens Tirion had de stad in 
1740 ongeveer elfduizend inwoners, behalve de militaire bezetting.9 De oudste gedrukte stads-
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plattegrond van Breda met straatnamen komt voor in Van Goor’s Beschryving der stadt en lande 
van Breda uit 1744.10 Deze werd daarna nog vaak gekopieerd en herdrukt. Breda was verdeeld in 
de binnenstad en de buitenstad. De binnenstad was het gebied binnen de oude stadsmuur, de 
buitenstad was het gebied buiten de binnenstad, maar binnen de omwalling van 1531.

Voor het aanduiden van eigendommen hanteerde men een tamelijk informeel systeem 
van huisnamen en straatnamen. De huizen hadden een sprekende naam, die werd afge-
beeld op een gevelsteen of een uithangbord. De straatnamen waren niet aangebracht op 
straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee namen hebben of langzaam maar 
zeker van naam veranderen, zoals de Gasthuisstraat of Veemarktstraat, de Reigerstraat of 
Kerkenhuisjes en de Sint Annastraat of Hoendermarktstraat. Volgens de gegevens van de 
historicus Jacq. Van Hooydonk hadden enkele belangrijke huizen reeds vóór 1500 een naam, 
bijvoorbeeld het huis den Hoerne, de Hoorn, Grote Markt 9, in 1486. In 1490 en 1534 is 
in twee fasen zowat de hele huizenvoorraad van Breda afgebrand. Uit de aantekeningen 
van Van Hooydonk blijkt dat veel huizen aan de belangrijkste straten na de herbouw in 
steen meteen van een naam werden voorzien. Uit het oudste pondboek, de legger van 
de honderdste penning, aangelegd in ongeveer 1643, blijkt dat de huizen aan de belang-
rijkste straten (de Grote Markt en de Ridderstraat, Karrestraat, Eindstraat, de Brugstraten, 
de Veemarktstraat en de Haagdijk, Boschstraat en Ginnekenstraat) toen reeds bijna huis 
aan huis een naam hadden.11 De huizen in de minder belangrijke straten, zoals de Sint 
Annastraat, kregen pas in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw een naam. Juist de 
grootste en de kleinste huizen hadden geen naam. De grootste huizen, de adellijke wonin-
gen, werden aangeduid met de naam van een geslacht, bijvoorbeeld het Huis Assendelft 
en het Huis Brecht. De kleinste woningen, aan de minder belangrijke straten, waren te 
onbelangrijk om een naam te hebben. In andere steden was dat net zo.

2.   De gevelsteen van de bierbrouwerij het Ene Hoefijzer aan de Nieuwe Huizen 
uit 1688. De gevelsteen bevond zich het laatst aan de Korte Gampelstraat, de 
huidige Pelmolenstraat. (Collectie Breda’s Museum)
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Op de gevelstenen en uithangborden troffen we dieren aan, zoals het Hert en de Leeuw, vogels, 
zoals de Zwaan en de Pelikaan, voorwerpen, zoals het Brandijzer en de Tinnen Schotel en 
planten, zoals de Lelie en de Rozenboom. Vaak waren de voorstellingen verguld (de Gulden 
Leeuw) of waren ze uitgevoerd in kleur (het Rood Kruis, de Blauwe Leeuw). Kronen waren 
een tijd lang in de mode (de Gekroonde Hamer, de Gekroonde Bijl). Soms duidden de gevel-
tekens op een beroep, zoals het Gulden Aambeeld (smid), de Winkelhaak (timmerman), de 
Kalkmaat (metselaar), de Schaliehamer (leidekker) of de Blauwe Hand (verver). Bepaalde 
symbolen en mythische zaken hadden voor mensen in die tijd een concrete betekenis die 
wij niet meer zo ervaren, zoals de Eenhoorn, de Vier Heemskinderen, het Gulden Vlies, het 
Bourgondisch Kruis, het Wapen van Nassau en de Hollandse Tuin. Soms hadden de huistekens 
het karakter van een rebus en hebben we moeite ons de voorstelling voor ogen te halen, 
zoals bij de Lammerenberg, de Duizend Vrezen, het Wittebroodskind, de Kalverendans, de 
Verloren Arbeid en het Misverstand. Vaak werd een huis aangeduid met verschillende namen 
die evenwel hetzelfde betekenen, zoals het Paternoster of de Rozenkrans, het Schaakbord of 
Dambord en de Ekster of Bonte Kraai. Hieruit blijkt dat de huisnamen verbeeld werden door 
een afbeelding zonder onderschrift.

Op de hoek van de Haagdijk en de Dieststraat staat het huis het Zwart Schaap, met een oude 
trapgevel. Het is duidelijk te zien dat in deze gevel ooit een gevelsteen heeft gezeten, die later 
(in de negentiende eeuw?) is verwijderd. Aan de Haagdijk staan verderop nog drie trapgevels 
naast elkaar, nummer 74-76, de Zevenster, nummer 78, de Wildeman en nummer 82, de Kleine 
Wildeman. Gezien de huisnamen moeten alle drie de huizen een gevelsteen, uithangbord 
of gevelteken gehad hebben. In de huidige trapgevels zitten geen sporen die wijzen op een 
vroegere gevelsteen. Hadden deze huizen alle drie alleen een uithangbord of gevelteken, dat 
verdwenen is zonder sporen?

| Sloppen en stegen

Veel woningen bevonden zich in stegen en gangen achter de straat. Een steeg is een openbare 
weg, zij het dan een zeer smalle en een gang is particulier eigendom. De meeste stegen en 
gangen hadden een naam. In deze tijd kon er, zoals gezegd, nog geen onderscheid gemaakt 
worden tussen ‘officiële’ en ‘niet officiële’ straatnamen. De bevolking gaf namen aan straten en 
stegen, het stadsbestuur zag het niet als taak hier regelend op te treden. Enkele van deze stegen 
en gangen bevonden zich in de binnenstad, maar de meeste vonden we aan de Boschstraat, de 
Ginnekenstraat en de Haagdijk. We noemen slechts de Duivelshoek en Abrahams Schoot aan 
de Boschstraat, de Doelstraat (Doelsteeg) aan de Ginnekenstraat en de Raapse Gang en Achter 
de Blauwe Hand aan de Haagdijk.

De wijkmeesters zullen hierna nog verschillende malen ter sprake komen. Zij waren niet 
de volle tijd in dienst van de stad. Het waren meestal vooraanstaande burgers, die in de wijk 
woonden en deze functie er bij deden. Volgens hun instructie, die op 22 juni 1744 door de 
magistraat werd vernieuwd, hielden zij lijsten bij van alle poorters en andere ingezetenen in 
hun wijk.12 Zij maakten uitdrukkelijk aantekening wie poorters en wie ingezetenen waren, 
met hun nering, ambacht of staat. Ze onderzochten minstens elke twee maanden welke perso-
nen er nieuw in hun wijk waren komen wonen, waar deze vandaan kwamen, hun geboorte-
plaats en hoeveel kinderen zij hadden. Zij moesten speciaal letten op suspecte (verdachte) 
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of arme personen en of iedereen wel in 
staat was op een eerlijke wijze aan de 
kost te komen. Deze lijsten werden in 
handen gegeven van de dienstdoende 
burgemeester, maar deze uitgebreide 
administratie is helaas verloren gegaan. 
Ze voerden ook opdrachten uit van de 
foerier in verband met inkwartieringen 
van soldaten en hielden lijsten bij van 
stallen waar legerpaarden gestald konden 
worden. De foerier heeft in het leger de 
taak om de voorraden te bewaren en de 
uitrusting te verdelen. Zijn taak is ook de 
inkwartiering te regelen.

| Dorpen en buurtschappen

Het platteland rond Breda was administratief georganiseerd in heerlijkheden. Deze vielen 
grotendeels samen met de kerkelijke parochies. Elke heerlijkheid had dan ook een kerkdorp 
als kern. De dorpen en parochies Ginneken en Bavel vormden samen één heerlijkheid. De 
naam Princenhage dateert uit de achttiende eeuw. Tot en met de Franse Tijd stond deze heer-
lijkheid meestal bekend als de Hage of ’t Haagje. Kern was het dorp van die naam. De latere 
gemeente Teteringen viel nog onder de stad Breda. Om eigendommen en inwoners nader 
te kunnen lokaliseren en vooral om belastingen te kunnen innen waren de heerlijkheden 
verder onderverdeeld in buurtschappen. Een buurtschap moet niet worden verward met 
een gehucht. Een gehucht is een kleine nederzetting, maar de buurtschappen omvatten alle 
boerderijen in een bepaald gebied, ook de afgelegen. De grenzen tussen de buurschappen 
waren niet altijd even duidelijk. Soms groeiden gehuchten in de loop van de tijd aan elkaar, 
maar door toename van de bevolking werden gehuchten ook wel eens opgesplitst.

Rond de stad Breda lag de vrijheid of bijvang, het rechtsgebied van de stad. De vrij-
heid was verdeeld in de buurtschappen Terheijdensehoek, Teteringsedijk, Lovensdijk, 
Molengracht, Zandberg, Haagstraat en Vijfhuizen. De vijf eerstgenoemde buurtschappen 
zijn in 1795-1810 deel gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Teteringen. Haagstraat en 
Vijfhuizen (aan de westzijde van de stad) zijn als gehucht verdwenen door de Tachtigjarige 
Oorlog. In de Franse Tijd verdwenen zij ook administratief.

3.  Het huis Haagdijk 113 in de zogenaamde 
Zaadgang. Boven de deur een huisnummerplaatje 
uit 1897. (Collectie Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed)
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De heerlijkheid Ginneken en Bavel was verdeeld in twee parochies, die van Ginneken en 
die van Bavel.13 Onder Ginneken vielen Ginneken-dorp en de buurtschappen Overakker, 
Heusdenhout, Ulvenhout, Geersbroek, Kauwelaar, Strijbeek, Grazen, Notsel, Koekelberg en 
Galder. Onder Bavel vielen Kerkeind (het eigenlijke dorp), IJpelaar, Bolberg, Eikberg, Lijndonk 
en Tervoort. Als voorbeeld van een eigentijdse wijkindeling nemen we de gemaallijst van 
Ginneken en Bavel van 1739.14 Het gemaal was een belasting die door iedereen betaald moest 
worden, dus de hele bevolking werd opgesomd, mannen, vrouwen, knechten, dienstmeiden 
en kinderen. In 1739 noteerde men als buurtschappen van Ginneken en Bavel Heusdenhout, 
Ginneken en Overacker, Ulvenhoud en Geersbroek, Raaken, Couwelaar en Notsel, Strijbeek 
en Grasen, Galder met de Hoeven, Bavel en Kerkeijnt, Tervoort, Lijndonk en Leegenaert en 
Bol- en Eijckbergh.

Het bestuur van de Hage bestond uit schout en schepenen. Al in de zestiende eeuw 
werden deze bijgestaan door gezworenen of kwartiermeesters. De heerlijkheid was verdeeld 
in zeven wijken of kwartieren en er waren ook zeven gezworenen. De gezworenen fungeer-
den als tussenpersoon tussen het dorpsbestuur en de bewoners van de betreffende wijk. Zij 
werden op hun beurt weer bijgestaan door wijkmeesters. De kwartieren bestonden weer 
uit meerdere buurtschappen.15 Dit waren Boeimeer en Overa; Kerk (het dorp), met Heuvel 
en Eindhoven; Effen, ‘t Hout, Rith en Vloed; Vuchtschoot, Lies en Bagven; Westrik, Beek en 
Varend; Overveld en de Hoge Put en Emer met Buurstede, Burgst, Gageldonk en Heilaar. In de 
loop van de tijd traden allerlei verschuivingen op in dit bestand. De toponymist Chr. Buiks 
vond bijvoorbeeld een groot aantal vermeldingen van de plaatsnaam Gestel in Vuchtschoot, 
van 1430 tot en met 1699. Gestel komt als nederzettingsnaam vaak voor in Brabant. De naam 
en de nederzetting zijn echter beide verdwenen. Is deze nederzetting verlaten, vraagt hij zich 
af. Of is alleen de naam verdwenen en is het gehuchtje geruisloos opgegaan in Vuchtschoot? 
Overveld werd later ook wel opgesplitst in Groot en Klein Overveld en Steenweg (de bebou-
wing rond de huidige Haagweg) ontwikkelde zich na de aanleg van de steenweg tot een apar-
te buurtschap. Moleneind splitste zich af van Beek en ook Overbroek ontwikkelde zich tot 
een aparte eenheid. Buurstede schoof op naar Buurstede-Heike. De Hoge Put werd niet altijd 
apart genoemd en Eindhoven en Vloed losten langzaam maar zeker op in de Heuvel. Als een 
momentopname van de wijkindeling van de Hage nemen we de gemaallijst van 1700.16 De 
volgorde in deze lijst is Boijmeer ende Overa, Effen, ’t Hout, Rith, Heuvel ende Eijndhoven, 
Dorp off Kerck, Bagven, Lies en Vughtschoot, Varend en Westrick, Beeck en Moleneijnt, Groot 
en Cleijn Overvelt en Burghst, Emeren en Overbroeck. Karel Leenders maakte een studie 
van de nederzettingen van Princenhage in het begin van de negentiende eeuw.17 Sommige 
buurtschappen vormden ook werkelijk een nederzetting, maar nederzetting en buurtschap 
vielen niet altijd samen. Leenders beschouwt bijvoorbeeld het Boske (Leursebaan 322-328) 
als een nederzetting, terwijl dit administratief onderdeel was van Varent.

| De nummering van de barakken in de zeventiende eeuw

De eerste huisnummering in Breda is toegepast bij de barakken. Het idee van huizen te 
nummeren was dus in de zeventiende eeuw niet onbekend. Maar het was in de maatschappe-
lijke verhoudingen van die tijd ondenkbaar grote huizen en burgerwoningen van nummers 
te voorzien. De ambtelijke en maatschappelijke noodzaak hiertoe bestond ook nog niet. In 
de zeventiende eeuw werden in garnizoenssteden, om de burgerij te ontlasten van inkwar-
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13  Buiks, Veldnamen Ginneken en Bavel.
14  Stadsarchief Breda, Oud-archief van Ginneken en Bavel, 1624-1810 (Afd. N-G 1, toegangscode 707), inv.nr. 182.
15  Leenders, ‘Nederzettingen van Princenhage’ en Voermans en Adriaans, Inventaris dorpsbestuur Princenhage.
16  Stadsarchief Breda, Archief van het dorpsbestuur van Princenhage, 1551-1810 (Afd. P-400, toegangscode ARC0441), inv. nr. 874.
17  Leenders, ‘Nederzettingen van Princenhage’.
18  Peeters, ‘Militaire gebouwen in Breda’.

tiering, houten en stenen barakken gebouwd. Dit waren eenvoudige eenkamerwoningen 
in lange rijen voor de huisvesting van soldaten en hun gezinnen. In Breda werden in 1630 
barakken gebouwd in verschillende lange rijen tussen de Akkerstraat en de Oude Vest, in 
totaal 128 kamers.18 Later stonden deze barakken bekend als de Hoge Barakken. Ze werden 
pas afgebroken aan het einde van de negentiende eeuw. In de Gampel stonden al in 1646 
meer dan honderd barakwoningen. Regelmatig werd dit complex uitgebreid en vernieuwd, 
voor het laatst in 1682. In de negentiende eeuw noemde men deze de Antwerpse of Gampelse 
Barakken. Ze zijn pas aan het begin van de twintigste eeuw afgebroken.

Per complex waren de barakken genummerd. De nummers waren aangebracht op de 
huisjes. In 1646 wordt bijvoorbeeld gesproken over de barakken in de Donk nummers 1 
tot en met 28, Gampel Oost nummers 1 tot en met 80, Gampel West 1 tot en met 46, het 
‘Groot Quartier’ in de Akkerstraat (de latere Hoge Barakken) nummers 1 tot en met 170 

4.   De Antwerpse Barakken (de huidige Pelmolenstraat) in 1912, vlak voor de afbraak. Foto: F. Reissig. (Collectie Stadsarchief 
Breda)
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en nog verschillende kleine complexen.19 Soms werden huisjes gecombineerd bewoond, 
zoals Groot Quartier nummers 49-50 en 51-52. De nummering liep dus achter elkaar 
door. Verschillende barakken werden in de zeventiende eeuw al weer afgebroken. De 
oudste nauwkeurige plattegronden van deze complexen zijn uit de achttiende eeuw. De 
Antwerpsche Barakken omvatten toen 85 woninkjes en de Donksche Barakken (ook wel de 
Leugenaarsbarakken genoemd) op de hoek van de Dieststraat en de Leugenaarswal 28. Deze 
baraknummers hebben het nog lang uitgehouden. Aan het einde van het volkstellingsregis-
ter van 1816 van wijk B worden de Antwerpse Barakken apart opgesomd, genummerd van 
1 tot en met 85.20 De barakken waren genummerd volgens het hoefijzersysteem, van links 
vooraan, gezien vanaf de Haagdijk, tot achter aan toe en dan aan de rechterkant weer van 
achter naar voren tot rechts vooraan. Deze afwijkende nummering is nog blijven bestaan 
tot en met 1862.21

| De ‘pondboeknummering’ van circa 1750

In Nederland kende men in de zeventiende eeuw in Brabant een belasting op het onroerend 
goed, de zogenaamde verponding.22 De totale opbrengt werd tevoren vastgesteld en volgens 
een verdeelsleutel (vaak repartitie genaamd) verdeeld over de dorpen en vervolgens weer 
over de eigenaren. Tijdens de Republiek heeft er nooit een landelijke verponding bestaan. 
De gewesten hadden allemaal hun eigen verponding of een daaraan gelijk te stellen soort 
belasting. De term verponding werd gebruikt in Holland, Zeeland en de generaliteitslanden 
(maar weer niet in de landen van Overmaze). Breda viel onder Staats-Brabant, tot 1795 een 
generaliteitsland. Waarschijnlijk hangt de naam van deze belasting samen met de uitdrukking 
‘ponds-pondsgewijs verdelen’. De stad Breda was vrijgesteld van deze belasting. De bijvang van 
de stad en Teteringen betaalden deze belasting wel. Vanaf 1578 werd er in de stad een andere 
belasting geheven op het onroerend goed, onder de naam van honderdste penning. Sinds 1644 
hield men hiervan kohieren bij, leggers van de huizen binnen de stad met hun eigenaren en 
huurders.23 Verwarrend genoeg heten deze weer de ‘pondboeken’. Waarschijnlijk werd elke 
belasting op het onroerend goed in de volksmond verponding genoemd. Deze leggers dien-
den om de honderdste penning te kunnen heffen en later ook andere belastingen, zoals het 
brandemmer-, inwoner- en lantaarngeld, het straatgeld en het pompgeld. De leggers werden 
regelmatig vernieuwd, voor het laatst in 1738 en zijn bijgehouden tot 1810.24

We proeven bij de Bredase administratie in de achttiende eeuw een behoefte aan een 
nummering van huizen en percelen. In de pondboeken van 1738 heeft men op een gegeven 
moment alle huizen en losse percelen van een volgnummer voorzien. Door middel van 
onregelmatigheden in de nummering kunnen we wel conclusies trekken over wanneer 
deze nummering is ingevoerd. Het huis de Zevenster aan de Haagdijk (tegenwoordig huis-
nummer 74) werd in 1745 gesplitst in twee eigendommen. De twee gedeelten dragen in 
het pondboek de nummers 1385 en 1386. De pondboeknummering is dus ingevoerd ná 
1745. Enkele achterwoningen achter het huis de Raap, ook aan de Haagdijk (tegenwoordig 
huisnummer 48) werden in 1771 apart verkocht en kregen toen de pondboeknummers 
1397 B en 1397 C. De pondboeknummering is dus ingevoerd vóór 1771. Deze huis- en 
perceelsnummers werden later ook vermeld in de vestbrieven, de transportakten van onroe-
rend goed. De eerste vestbrief waarin een pondboeknummer wordt genoemd is die van 6 
augustus 1778.25 Een besluit over het invoeren van deze nummering hebben we echter 
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19  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 2581.
20  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 1236.
21  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 1262.
22  Kappelhof, ‘Fiscale bevoordeling van Breda’.
23  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 1449.
24  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nrs. 

1452-1453 en 1471-1472.
25  Stadsarchief Breda, Archief van de Schepenbank te Breda, 1499-1811 (Afd. I-1b, toegangscode ARC0002), inv. nr. R 612, fol. 148.
26  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 85.
27  Een concordans is een staat waarin de volgens verschillende systemen toegekende nummers naar elkaar verwijzen.
28  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 2891.
29  Broeders, 15 monumenten in Teteringen.
30  Van der Hoeven, Geschiedenis vesting Breda, 225-228.
31  Van der Hoeven, Geschiedenis vesting Breda, 236.
32  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 91, fol. 1.
33  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 91, fol. 40.
34  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 91, fol. 80.
35  IJsseling, Dooremans, Van der Heijden, Verschuren en Wessels, Inventaris archief stad Breda, 14.

niet kunnen vinden.26 Het initiatief zal zijn genomen door degene die belast was met het 
bijhouden van de pondboeken. De pondboeknummering was een alle-huizen-achter-el-
kaar-nummering, die begon op de Grote Markt met nummer 1 (het huidige pand Grote 
Markt 56) en eindigde met nummer 1501 op de Prinsenkade (Prinsenkade 5). Ook hoven 
met een afzonderlijke eigenaar hadden een nummer. Verschillende rijen kleine huisjes, 
die één eigendom vormden, werden van één nummer voorzien. Deze nummers waren niet 
aangebracht op de huizen. Ze waren dus meer te vergelijken met onze huidige kadastrale 
nummers. Van deze pondboeknummering bestaat een concordans naar de huidige huis-
nummering, zoals we verderop zullen zien.27

Ook de percelen in Teteringen heeft men in deze tijd in het pondboek genummerd.28 
Broeders heeft van een aantal monumentale boerderijen in Teteringen de pondboeknum-
mers kunnen achterhalen, maar er bestaat geen volledige concordans van deze nummering.29

| De invoering van de echte huisnummering in Breda in 1795

Breda dankt zoals gezegd de invoering van de huisnummering op de huizen aan de Franse 
Revolutie. Van 27 februari tot en met 10 maart 1793 werd Breda bezet door het Franse 
revolutionaire leger.30 De Fransen leden een nederlaag, maar in 1794 kwamen ze terug in 
de Nederlanden en op 19 januari 1795 werd hier de Bataafse Republiek uitgeroepen. Op 27 
januari 1795 werd Breda voor de tweede maal door de Fransen bezet.31 De commissaris van 
de Franse Armee, Sigouin, stelde onmiddellijk een provisionele municipaliteit in die nog op 
dezelfde dag zijn eerste vergadering hield.32 Het voorlopige gemeentebestuur had zijn handen 
vol aan inkwartieringen, het leveren van voorraden aan het Franse leger en het invoeren van 
nieuwe wetten. De bestuurders konden de eisen van de Fransen nauwelijks aan en de admi-
nistratie was werkelijk een puinhoop. De formele invoering van de huisnummering in Breda 
hebben we dan ook niet terug kunnen vinden, maar we kunnen het proces wel reconstrueren.

Op 2 maart 1795 werden verkiezingen uitgeschreven.33 De latere wijkindeling wordt in 
dit besluit nog niet genoemd en de huisnummering bestond op dat moment dus nog niet. 
In de vergadering van de municipaliteit van 16 april 1795 bracht het Comité van Algemeen 
Welzijn een plan voor de inkwartiering ter tafel.34 Het Comité van Algemeen Welzijn was 
een wat bombastische aanduiding voor het dagelijkse bestuur van de stad.35 Het is een 
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letterlijke vertaling van Comité de salut public, de aanduiding voor het orgaan dat zo’n belang-
rijke rol speelde in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. ‘Het Committé van Algemeen 
Welzijn geeft over een Plan van inquartiering, Sub No. … (niet ingevuld), Als mede een dito 
Plan als Sub. No. … (niet ingevuld). Is goedgevonden ’t Committé van Algemeen Welzijn 
te verzoeken de beide Plans in een Resolutie te converteeren en die te doen publiceeren, 
affigeeren en in train te brengen.’ Uit latere stukken blijkt dat dit de geboorteakte is van de 
huisnummering in Breda.

In de vergadering van de municipaliteit van 20 april werd besloten dat er een reglement 
moest worden gemaakt betreffende het billetteren (inkwartieren) van de troepen.36 Het 
Comité van Algemeen Welzijn moest taxeren hoeveel personen in ieder huis moesten 
worden ondergebracht. Er werd snel doorgewerkt want de volgende dag werd al gemeld 
dat het Comité van Algemeen Welzijn de huizen aan het opnemen was.37 ‘’t Committé van 
Algemeen Welzijn communiceert dat het zelve het Locale 143 huizen heeft opgenomen en 
met dat werk morgen ochtend ten agt Uuren zal voortvaren.’ In verband met deze inkwar-
tiering moeten in Breda huisnummers zijn ingevoerd volgens het Franse systeem. Op 20 mei 
1795 immers betaalde M. Hoppenbrouwers namens de provisionele municipaliteit aan de 
meester verver en glazenmaker Leonardus de Haan 32 gulden en 13 stuivers ‘voor ’t nomme-
ren der huijzen’.38 De huisnummers waren dus op de huizen geschilderd, waarschijnlijk 
op de deurposten. Veelzeggend volgen achter deze post in de stadsrekening van 1795 een 
heleboel uitgaven voor het inkwartieren van Franse dragonders.

We zouden natuurlijk graag dit plan van 
inkwartiering zien, want hiermee is in 
Breda de huisnummering ingevoerd. Van 
het Comité van Algemeen Welzijn zijn 
echter geen notulen bewaard gebleven 
over 1795. Bij de ingekomen brieven, 
die ingebonden zijn bij de notulen van 
de provisionele municipaliteit, bevindt 
zich geen plan van inkwartiering. Ook de 
losse stukken betreffende inkwartiering 
leverden niets op. De Bredasche Courant 
van 1795 is niet bewaard gebleven, dus 
ook deze informatie ontbreekt. Uit latere 
stukken blijkt dat de wijknummering, 
de numérotage révolutionnaire of numéro-
tage sectionnaire, zoals die op dat moment 
reeds bestond in Parijs, ook in Breda is 
ingevoerd. De Franse term sections werd 
in het Nederlands vertaald als ‘wijk’. 
Breda werd ingedeeld in zes wijken, voor-
zien van de letters A tot en met F. Binnen 
deze wijken waren de huizen doorlopend genummerd. Deze indeling werd voor het eerst ter 
sprake gebracht in de vergadering van de municipaliteit van 3 oktober 1795, naar aanleiding 
van een volkstelling in Breda als grondslag voor de verkiezing van de representanten van het 
volk van Bataafs Braband.39

5.   Oorspronkelijk werden de huisnummers op de deurposten 
geschilderd. Hier een modern voorbeeld in het Begijnhof. 
Foto: Alex Schut.
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36  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 91, fol. 80v.
37  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 91, fol. 81v.
38   Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 742, fol. 99. 

Leonardus de Haan was in 1795 meester verver en glazenmaker te Breda volgens Stadsarchief Breda, Notariële Archieven Breda, 1543-1842 (Afd. 
III-50, toegangscode ARC0197), inv. nr. 1210, akte 61.

39  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 92, fol. 66.
40  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 186, fol. 49.
41  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 2443.
42  Van der Meulen, ‘Huisnummers in de stad Utrecht’ en Gemeentearchief Amsterdam, Handleiding huizenonderzoek Amsterdam.
43  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 2136.

De werking van de inkwartiering en de rol van de huisnummering daarin kunnen we alsnog 
proeven in een publicatie van de provisionele municipaliteit van 16 november 1795 betreffen-
de het kazerneren (inkwartieren) van de Franse troepen in Breda.40 De municipaliteit richtte 
zich tot de burgerij met de woorden Gelijkheid! Vrijheid! Broederschap! Het gemeentebestuur 
zei dat het gedurende de oorlog verplicht bleef alle in mars zijnde Franse troepen die door de 
stad passeerden en daar overnachtten onderdak te verschaffen. De last van de inkwartiering 
moest uiteraard zo billijk mogelijk worden verdeeld. De wijkmeesters zouden zich daarom 
voortaan in de billettering (inkwartiering) exact moeten houden aan de letters en nummers 
der wijken. Als er Franse troepen moesten worden ondergebracht begonnen de wijkmeesters 
bij het huis wijk A nummer 1 en zo voorts tot alle huizen hun beurt gehad hadden en pas 
daarna begonnen ze weer opnieuw. Er zijn nog enkele inkwartieringslijsten van Franse troe-
pen bewaard gebleven uit 1803.41 In kolommen worden de namen vermeld van de inwoners 
van de huizen, de letter van de section en het nummer van het huis. Per huis werden tientallen 
soldaten ondergebracht.

De huisnummering was een democratisch systeem. Aan het huisnummer was niet te 
zien of het een groot of een klein huis betrof. De nieuwe indeling ging, waarschijnlijk met 
opzet, radicaal door de oude indeling van binnenstad en buitenstad heen. Oude gewoon-
ten moesten teniet worden gedaan. Ook in andere steden in België en Nederland werd 
omstreeks deze tijd eenzelfde soort nummering ingevoerd, onder andere in Antwerpen 
(voor 1796), Utrecht (1795), Amsterdam (1796) en Dordrecht (1797).42

Het systeem van straatnamen en huisnamen werkte vóór 1795 redelijk goed. De onvind-
baarheid van de huizen was daarom niet zonder meer de reden de huizen een nieuw 
nummer te geven. Achterliggende redenen moeten geweest zijn het idee alles in systemen 
onder te brengen, dat zo sterk was in de tijd van de Verlichting, de wens te breken met 
het verleden, het feit dat de soldaten Frans spraken en de huisnamen daarom in het Frans 
vertaald zouden moeten worden en het feit dat alleen de huizen in de belangrijkste straten 
huisnamen hadden en niet de huizen in achterstraten en sloppen en stegen. Men had ook 
gebruik kunnen maken van de bestaande pondboeknummering, maar ook hier zal de wens 
te breken met het verleden de reden geweest zijn een geheel nieuwe nummering in te 
voeren. De Fransen brachten bovendien een kant en klaar huisnummersysteem mee.

We beschikken over een gedrukte lijst uit 1804 met de verdeling van de stad in zes wijken 
en nu ook in buurten, met de vermelding van de buurtmeesters.43 Ter oriëntatie staan er 
straatnamen bij, maar de aanduiding van de straten is hier en daar nogal informeel. Wijk A, 
vierde buurt bijvoorbeeld omvatte het Vingerhoedstraatje, het Nonnenveld langs de wal, de 
huizen om het plein onder de boompjes, het Klooster, langs de Oude Vest, het Mostaardveld 
en de Houten Tentjes tot aan het bruggetje. Wijk C, derde buurt, omvatte onder andere 
de Oude Vest achter de Zeven Kerken van Rome. Later, toen er straatnaambordjes waren 
aangebracht, zouden dit soort omslachtige omschrijvingen verdwijnen.
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Op 22 maart 1804 werd door het gemeentebestuur de ‘Ordonnantie op de inwooning van 
vreemdelingen binnen de stad Breda’ vastgesteld, waarbij ook de functie van de buurtmeesters 
opnieuw werd omschreven.44 Aan het huis van elke buurtmeester hing een bord met daarop 
geschilderd BUURTMEESTER met de letter van de wijk en het nummer van de buurt. Zij 
hielden buurtboeken of registers bij met de nummers van de woningen en de namen van alle 
inwoners in hun buurt. Ze moesten nog steeds vooral letten op suspecte personen, vagebon-
den en bedelaars en goed toezicht houden op kamers, achterwoningen en gangen. Uit latere 
tijd, uit de jaren 1816-1824, zijn nog enkele registers bewaard gebleven van deze buurtmees-
ters.45 Alleen de nummers van de huizen werden vermeld. De laatste kolom was zeer breed en 
gereserveerd voor opmerkingen over de opgeschreven personen. Men was vooral geïnteres-
seerd in vreemdelingen, behoeftigen, ontuchtige vrouwspersonen en vreemde arme mensen 
(arme mensen van buiten de stad dus). Het hele systeem van wijk- en buurtmeesters ademt 
de sfeer van toezicht op het volk, repressie van het geboefte en bescherming van de burgerij.

| De verponding van 1806 en de nieuwe huisnummering in Breda

In Frankrijk voelde men na de Franse Revolutie behoefte aan een eerlijke verdeling van de 
grondbelasting. Het was daarom noodzakelijk het hele land kadastraal op te meten en de 
opbrengsten van ieder perceel zo nauwkeurig mogelijk te schatten. Kadastreren is het opme-
ten en in kaart brengen van alle onroerende goederen, het schatten van de opbrengst en het 
inschrijven van de eigenaren en de schattingen in registers, voor een uiteindelijke berekening 
van de te heffen belasting. Ook hypotheken en sommige grondrenten werden ingeschreven in 
het kadaster. In 1791 besloot men dat er een kadaster moest komen, maar men zag natuurlijk 
ontzettend op tegen de enorme hoeveelheid werk en geld die daarmee gemoeid zou zijn. In 
1802 ging men in Frankrijk experimenteren met een ruwe vorm van kadaster waarbij alleen 
gelijksoortig grondgebruik in kaart gebracht zou worden. Dit systeem was niet bevredigend en 
uiteindelijk besloot men in 1808 toch over te gaan tot een perceelsgewijs opgemaakt kadaster, 
ondanks de grote kosten die dat met zich mee zou brengen.

Ondertussen was Napoleon Bonaparte in 1799 Eerste Consul van de Franse Republiek 
geworden en in 1804 kroonde hij zich tot keizer. Op 5 juni 1806 verving hij de Bataafse 
Republiek door het Koninkrijk Holland, met aan het hoofd zijn broer Louis of Lodewijk 
Napoleon. Meteen in 1806 begon Isaak Gogel, de minister van Financiën van de nieuwe 
koning, met de voorbereidingen voor een nieuwe grondbelasting. Deze werd aangeduid 
met de verouderde term verponding. Waarschijnlijk dacht men dit nieuwe systeem door 
het gebruik van een vertrouwde naam acceptabeler te maken. Deze belasting zou worden 
gecombineerd met een kadaster, geïnspireerd op het kadaster dat op dat moment in 
Frankrijk ontwikkeld werd.46 Tegenwoordig wordt dit kadaster door historici aangeduid 
als het Hollands kadaster om het te onderscheiden van het Franse kadaster, dat later ook 
in Nederland ingevoerd is. Op 20 januari 1807 tekende koning Lodewijk de ‘Ordonnantie, 
volgens welke binnen het koningrijk Holland zal worden geheven het middel van de 
verponding’.47 In deze wet staat niets over huisnummers, maar de verponding van 1806 zou 
hiervoor wel ingrijpende consequenties hebben.

Net zoals in Frankrijk zag men in Nederland op tegen de grote hoeveelheid werk van alle 
percelen in kaart te brengen. Men dacht dit probleem op te lossen door alleen de percelen 
buiten de bebouwde kommen op te meten. De huizen en de percelen binnen de bebouwde 
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44  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 2358.
45  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nrs. 1235-1248.
46  Scheffer, ‘Het kadaster in de provincie Noord-Brabant’ en Leenders, ‘Kadasterkaarten uit 1809’.
47  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 196.
48  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 334.
49  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 107, fol. 150.

kommen, die relatief klein in oppervlakte waren en groot in aantal, zouden dan niet hoeven 
te worden opgemeten. Van deze huizen werd alleen de waarde geschat. Deze registratie 
zou worden gekoppeld aan de huisnummering. Dat zou heel wat werk besparen en de 
nieuwe belasting zou snel ingevoerd kunnen worden. Ook in de dorpen moest nu dus een 
huisnummering worden ingevoerd.

Om een of andere reden werd in alle steden in Nederland waar reeds een huisnummering 
bestond, een nieuwe nummering ingevoerd, zo ook in Breda. Al op 12 september 1806 
verzocht A.W. Mirandolle, de commissaris die belast was met regelen van de verponding in 
het ressort Breda, het gemeentebestuur van Breda inzage in alle leggers, registers, kohieren, 
maatboeken en dergelijke die voor hem van belang zouden kunnen zijn.48 Bovendien verzocht 
hij een lijst van alle huizingen, stallingen, schuren en verdere gebouwen binnen de stad Breda, 
met aanduiding van de nummers, de wijkverdeling en de eigenaren. Op 24 september besloot 
het gemeentebestuur van de stad Breda dan ook een lijst te maken van alle huizen, gebouwen, 
gronden en erven binnen deze stad.49 Bij deze gelegenheid zou de oude verdeling van de stad in 

6.   Het kaartje met de wijkindeling van Breda van 1806 uit C.H. Wenning, Aardrijkskundige beschrijving van de stad Breda 
voor kinderen (Breda, 1823).
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zes wijken, ‘vermits derzelver onregelmatigheid’, worden afgeschaft. De stad werd nu verdeeld 
in vier delen. De wijkgrenzen liepen van oost naar west over de Boschstraat, de Veemarktstraat, 
de Brugstraten en de Haagdijk en van noord naar zuid over de Vismarktstraat, de Kerkstraat 
(Torenstraat), Karrestraat, Eindstraat en Ginnekenstraat. De heren burgemeesters (er waren er 
twee) werd verzocht de oude letters en nummers op stads kosten te doen vervangen door de 
nieuwe. De huisnummering begon op het kruispunt Lange en Korte Brugstraat – Torenstraat – 
Karrestraat. Hier bevonden zich tegenover elkaar de huizen A1, B1, C1 en D1. Via een kronkelig 
tracé werden alle huizen weer per wijk achter elkaar genummerd. Alle gebouwen werden 
genummerd, ook kerken en kapellen (de Grote Toren had een apart nummer), openbare 
gebouwen als de wachthuizen aan de poorten, de Vismarkt, de arsenalen en kruitmagazijnen 
en bedrijfsgebouwen als stallen, pakhuizen, windmolens, touwslagerijen en fabrieken. Uit 
latere volkstellingsregisters blijkt echter dat de Antwerpse Barakken nog steeds voorzien 
waren van een aparte nummering van 1 tot en met 85.50 Op 23 juli 1807 drong de minister van 
Financiën er nog eens bij alle gemeentebesturen op aan dat de huisnummering in orde moest 
zijn.51 Als de nummering nog niet was ingevoerd moest dat dadelijk gebeuren. Hij constateerde 
dat in verschillende plaatsen de nummering van de gebouwen nog niet in orde was. Als de 
gebouwen werden overgeverfd, moesten de nummers opnieuw worden aangebracht. Ze waren 
dus op de deurpost of op de muur naast de deur geschilderd.

In of vlak na 1806 zijn de nieuwe huisnummers ingeschreven in de oude achttiende-eeuwse 
pondboeken.52 In een vestbrief van 6 april 1807 wordt voor het eerst, naast het pondboek-
nummer, ook het nieuwe huisnummer genoemd.53 Hierdoor beschikken we over een goede 

7.   Boschstraat A 583, het huidige adres Boschstraat 38, rond 1890. Het huisnummer is op het raam boven de voordeur 
geschilderd. (Collectie Stadsarchief Breda)
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50  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 1236.
51  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nr. 

336, extract uit het register der besluiten van de Minister van Financiën, 23 juli 1807.
52  Stadsarchief Breda, Archief van het bestuur van de stad Breda als bestuursorgaan, 1280-1810 (Afd. I-1a, toegangscode ARC0001), inv. nrs. 

1452-1453 en 1471-1472.
53  Stadsarchief Breda, Archief van de Schepenbank te Breda, 1499-1811 (Afd. I-1b, toegangscode 2), inv. nr. R 631, fol. 84v.
54  Wenning, Aardrijkskundige beschrijving van de stad Breda voor kinderen.
55  Knippels, ‘Ontstaan gemeente Teteringen’.
56  Stadsarchief Breda, Oud-archief van Ginneken en Bavel, 1624-1810 (Afd. N-G 1, toegangscode 707), inv.nr. 48, ongefolieerd.
57  Stadsarchief Breda, Archief van het dorpsbestuur van Princenhage, 1551-1810 (Afd. P-400, toegangscode ARC0441), inv. nr. 17, fol. 129.
58  Stadsarchief Breda, Archief van het dorpsbestuur van Princenhage, 1551-1810 (Afd. P-400, toegangscode ARC0441), inv. nr. 17, fol. 131.

concordans van de verschillende nummeringen. Een concordans van de wijknummering 
van 1795 is helaas nooit gemaakt. De huisnummering van 1806 is verder in Breda de hele 
negentiende eeuw gebruikt, tot 1897 toe. Waarschijnlijk waren de nummers van de huizen 
tot 1897 nog steeds op de deurposten geschilderd. In het instructieve boekje Aardrijkskundige 
beschrijving van de stad Breda voor kinderen van C.H. Wenning uit 1823 staat een mooi kaartje 
van de wijkindeling.54 In de kleine honderd jaar dat deze nummering in gebruik is geweest 
traden natuurlijk hier en daar verschuivingen op. Het wachthuis aan de Ginnekenpoort 
bijvoorbeeld was vóór de sloop in 1870 wijk A, huisnummer 113. Na de sloop is het nummer 
A 113 opnieuw gebruikt voor het pand dat later genummerd werd Achter de Lange Stallen 1. 
Het huis wijk D, nummer 316 stond in 1816 buiten de Boschpoort, maar een ander huis D 316 
werd in 1897 vernummerd in Sophiastraat 14.

| Invoering van huisnummering in de dorpen, 1806

In de Franse Tijd slaagde Teteringen er in zich te ontwikkelen tot een zelfstandige gemeen-
te.55 Dit proces begon in 1795 en werd volgens Knippels voltooid in 1810. Een duidelijke 
datum voor de onafhankelijkheid van dit dorp valt echter niet aan te geven. In 1795 al had 
Teteringen een provisionele municipaliteit, maar pas in 1810 accepteerde Breda het bestaan 
van deze zelfstandige gemeente. In verband met de invoering van de nieuwe verponding in 
1806 moesten alle huizen, ook in de dorpen, worden voorzien van een nummer. Dat betekent 
dat in heel Nederland, ook in de plaatsen waar tot dan toe nog geen huisnummering bestond, 
huisnummers moesten worden ingevoerd. In de algemene literatuur over de geschiedenis van 
de huisnummering wordt hieraan tot nu toe geen enkele aandacht besteed. De ordonnantie 
waarop de verponding was gebaseerd werd getekend op 20 januari 1807, maar daarvoor werd 
er al druk aan gewerkt. Op 1 september 1806 vergaderde het gemeentebestuur van Ginneken 
en Bavel. ‘Goetgevonden en geresolveerd, ingevolge aanschrijving van den Raad van Finantien 
van dit Departement tot het nommere der huisen binnen deese Gemeente te emploijeeren den 
Gerechtboode die sulks heeft aangenoomen en daar van een Lijst sal formeeren.’56

Op 30 augustus 1806 ontving het gemeentebestuur van de Hage (het huidige 
Princenhage) een notificatie van het departementaal bestuur van Braband van 23 augustus 
1806 betreffende de invoering van de verponding.57 Het gemeentebestuur werd belast met 
het nummeren van de huizen en verdelen van de gemeente in wijken. De bestuursleden A. 
van Genk en Jan Nooren kregen opdracht het nummeren der huizen zo spoedig mogelijk 
aan te besteden. Op 6 september vroeg de reeds eerder genoemde A.W. Mirandolle, die belast 
was met het regelen van de verponding in het ressort Breda, het gemeentebestuur of de 
huizen al genummerd waren.58 Er werd door het bestuur zo veel mogelijk spoed gezet achter 
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het werk. Op 30 december kreeg het gemeentebestuur te horen dat Mirandolle niet tevreden 
was over de nummering van de huizen in de Hage.59 Op 3 januari 1807 kon de gemeentese-
cretaris meedelen dat hij gesproken had met Mirandolle.60 Er waren nog enkele ontbrekende 
nummers op de lijst gezet en daarmee was de huisnummering in de Hage voltooid.

Op 17 september 1806 schreef het gemeentebestuur van Teteringen een brief aan 
de commissaris tot het werk der verponding in het ressort Breda, arrondissement 
Geertruidenberg.61 ‘Aangaande het nomeren der huijsen alhier, is bijna afgewerkt, zullen-
de voor het eijnde deeser week d’ eer hebben aan U Edele daar van een lijst te zenden.’ In 
Teteringen bevonden zich zeker meer dan honderd huizen en ‘huijsjens’.

Ook de dorpen volgden het systeem van de numérotage sectionnaire. De oude buurtschap-
pen, soms meerdere buurtschappen bij elkaar, vormden nieuwe wijken die de letters A, B, C, 
D enzovoorts kregen. Soms werden de huizen per wijk apart genummerd, maar zeker in het 
begin probeerde men vaak alle huizen in de gemeente in één nummering onder te brengen, 
eigenlijk dus een alle-huizen-achter-elkaar-nummering. Niet alle huisnummers in de dorpen 
zijn door middel van concordansen aan de huidige situatie te koppelen. Huizenonderzoek is 
hier daarom lastiger dan in de oude stad Breda.

Het idee dat de gemeente Ginneken en Bavel uit twee eenheden bestond, Ginneken en 
Bavel, was nog zó sterk dat zowel Ginneken als Bavel een wijkindeling kregen volgens de 
letters A, B, C enzovoorts. Ginneken en de buurtschappen die daaronder vielen kregen in 
1806 de letters A (Heusdenhout), B (Ginneken), C (Overacker), D (Ulvenhout), E (Geersbroek), 
F (Raekens), G (Cauwelaer), H (Notzel), I (Strijbeek), K (Graasen) en L (Galder).62 Vervolgens 
begon de lettering weer opnieuw in Bavel. IJpelaarseind was A, Kerkeind B, Tervoord C, 
Lindonk D en Bol- en Eikberg E. De huizen werden genummerd per wijk.

8.   De bewoners van de boerderij IJpelaar B 8 poseren in hun beste kleren. Het huisnummer is op de deurpost geschilderd. 
Foto: familie de Bruijn, circa 1885-1895. (Collectie Stadsarchief Breda)
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59  Stadsarchief Breda, Archief van het dorpsbestuur van Princenhage, 1551-1810 (Afd. P-400, toegangscode ARC0441), inv. nr. 17, fol. 147v.
60  Stadsarchief Breda, Archief van het dorpsbestuur van Princenhage, 1551-1810 (Afd. P-400, toegangscode ARC0441), inv. nr. 17, fol.148v.
61  Stadsarchief Breda, administratief archief van het dorps- en gemeentebestuur van Teteringen, 1579-1813 (Afd. T-1, toegangscode ARC0619), 

inv.nr. 3, ongefolieerd.
62  Stadsarchief Breda, Oud-archief van Ginneken en Bavel, 1624-1810 (Afd. N-G 1, toegangscode 707), inv. nr. 177, ongefolieerde lijst achterin.
63  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P 401, toegangscode ARC0703), voorl. inv. nr. 1262.
64  Stadsarchief Breda, archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P 401, toegangscode ARC0703), inv. nr. 1263.
65  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P 401, toegangscode ARC0703), voorl. inv. nr. 1265.
66  Stadsarchief Breda, administratief archief van het dorps- en gemeentebestuur van Teteringen, 1579-1813 (Afd. T-1, toegangscode ARC0619), 

inv.nr. 3, ongefolieerd.
67  Stadsarchief Breda, administratief archief van het dorps- en gemeentebestuur van Teteringen, 1579-1813 (Afd. T-1, toegangscode ARC0619), 

inv. nr. 179, folio ongenummerd. Lijst van het op nieuws nummeren der huijsen onder Teeteringen, februari 1809.
68  Van der Made, `Bevolking omstreeks 1800 [in Terheijden]`.

Van Princenhage, dat toen nog steeds de Hage heette, is geen indeling bewaard gebleven van 
1806. Volgens een ‘Liste de la population de la commune de Hage’ van oktober 1811 waren 
toen alle huizen achter elkaar genummerd van 1 tot en met 705.63 De wijken waren van letters 
voorzien van A tot en met M. De wijkletters dienden dus alleen om te bepalen in welke buurt 
de huizen gelegen waren. Volgens een lijst van de bevolking van Princenhage van 1816 waren 
hier en daar achterwoningen, kamers en keukens apart bewoond.64 Deze waren echter niet van 
een apart nummer voorzien. In de wijk Dorp en Steenweg waren ook koepels en buitentjes 
van een apart nummer voorzien. Volgens de volkstelling van augustus 1824 van wat toen weer 
Princenhage heette was wijk A Steenweg en Dorp, B ook Dorp en Steenweg, C Heuvel, Eindhoven 
en Vloed, D Overa en Boeimeer, E Hout en Effen, F Rith, G Bagven, Lies en Vuchtschoot, H Varend, 
Moleneind, Beek en Westrik, wijk I of J Groot Overveld, K Klijn Overveld, L Burgst, Overbroek, 
Heilaar en Gageldonk en wijk M was Buurtstede Heike en Emer.65

Ook Teteringen had in 1806 zijn wijken letters gegeven. Volgens de lijst van 12 september 
1806 was het eerste ‘quartier’ Wijk A, Kerkeijnd en Hoolstraat, B Heerstraat of Heijstraat, 
C Hoeveneijnd, D Meerberg, E Teeteringsen Dijk, F Terheijdense Weg, G Moolengragt, H 
Loovensdijk en wijk J was de Santbergen. De letters I en J werden door elkaar gebruikt.66 
Verschillende bakhuisjes bij boerderijen werden apart bewoond en hadden daarom ook een 
eigen nummer. Soms hadden zelfs kamers een eigen nummer. Aanvankelijk waren de huizen 
per wijk genummerd, maar in 1809 reeds werden de huizen van Teteringen vernummerd.67 
Ze waren nu achter elkaar door genummerd van 1 tot en met 149. De wijkletters dienden toen 
ook hier alleen ter oriëntatie.

De huisnummers werden op de dorpen van het begin af aan gebruikt in de akten van over-
lijden. In ‘la commune de Hage’ overleed op 8 januari 1811 iemand in het huis nummer 56 
(zonder wijkletter) ‘sur la place’, op de Haagsemarkt dus en op 30 januari iemand ‘sur le Emer’, 
op de Emer, huis nummer 701. In Ginneken werden alleen de huisnummers opgegeven, 
zonder wijkletter. In Teteringen noteerde de ambtenaar van de burgerlijke stand consequent 
ook de straatnaam: ‘la maison no. 143, rue Zantberg’, ‘la maison no. 24, rue Hoolstraat’ en ‘la 
maison no. 122, rue Terhijdenseweg’ bijvoorbeeld.

Een klein gedeelte van de gemeente Terheijden, de Hartel, maakt tegenwoordig deel uit van 
de gemeente Breda. Ook in Terheijden werden in 1806 voor de eerste maal de huizen genum-
merd volgens het systeem van de wijknummering.68 De wijkletters en huisnummers werden 
in olieverf op de posten van de deuren gesteld. De gerechtsbode, die de huisnummers schil-
derde, klaagde dat veel deurstijlen niet geverfd waren. Aanvankelijk was Terheijden verdeeld 
in zeven wijken, A tot en met G, allemaal genummerd vanaf huisnummer 1. De Hartel viel 
onder de wijk het Munnikenhof, wijk C. Een paar jaar later, in 1810, werden alle 357 huizen 
van Terheijden achter elkaar genummerd, met de wijkletters toegevoegd ter oriëntatie.
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| Straatnaambordjes in Breda in 1812

In 1810 werd het zuidelijke gedeelte van het koninkrijk Holland geannexeerd door het Franse 
keizerrijk en in 1811 de rest van het koninkrijk. Op 24 maart 1810 marcheerden de Franse 
troepen Breda weer binnen.69 De stad maakte nu onderdeel uit van het Franse département 
des Deux-Nêthes. Breda kreeg in nog grotere mate te maken met de zegeningen van de Franse 
administratie. Zo werd op 1 januari 1811 in Breda de burgerlijke stand ingevoerd. Alleen maar 
een huisnummer was toch niet voldoende voor de oriëntatie. Op 14 december 1810 vroeg de 
maire (burgemeester) van Breda aan de sous-préfet van het arrondissement Breda goedkeuring 
voor het plaatsen van straatnaambordjes. Deze werden toen nog aangeduid als etiquettes of 
verkenningsborden. De ambtelijke molens maalden langzaam en pas op 30 januari 1812 
kreeg het stadsbestuur daarvoor toestemming. De bordjes werden opgehangen in juni van dat 

9.   De hoek van de Halstraat en de Ridderstraat in 1831. Het houten straatnaambordje ‘Halstraat’ is gedeeltelijk blanco. 
De Franse straatnaam is weggeschilderd. Tekening: C.C. Huijsmans. (Collectie Stadsarchief Breda)
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69  J. van Haastert, ‘Franse straatnamen in Breda’.
70  De conclusie van Van Haastert aan het eind van zijn artikel dat de straatnaamborden na het vertrek van de Fransen verwijderd zijn is dus niet juist.
71  Stadsarchief Breda, Collectie Huijsmans, 1803-1907 (Afd. IV-31, toegangscode COL0014), inv. nr. 22.
72  Van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, 213.

jaar. Ze waren vervaardigd van dennenhout, twee voet (zestig centimeter) lang en acht duim 
(twintig centimeter) hoog. Ze waren wit geschilderd met de straatnaam in zwarte letters. Het 
karwei werd geklaard door de schilder, peinturier, Guillaume de Haan, waarschijnlijk familie 
van de Leonardus de Haan die in 1795 de nummers op de huizen had geschilderd. De namen 
werden vermeld in het Frans en het Nederlands. De Franse vertalingen waren hier en daar niet 
correct. De Katerstraat bijvoorbeeld (kater gaat terug op kouter, akker) werd vertaald als Rue 
St. Catharine en de Bouwerijstraat (de bouwerij waar deze straat naar genoemd was, was de 
bouwhoeve van het kasteel) werd vertaald als Rue de la Brasserie, de Brouwerijstraat dus. De 
Keizerstraat werd, waarschijnlijk opzettelijk aldus J. van Haastert, die een artikel schreef over 
de Franse straatnamen in Breda in dit jaarboek, niet vertaald als Rue de l’Empereur, maar als 
Rue Pavée. Door het ophangen van deze straatnaamborden werden de straatnamen gefixeerd. 
Dubbelnamigheid en spontane verandering van straatnamen kwamen nu niet meer voor. De 
officiële straatnaamgeving volgde in Breda dus ná de huisnummering. Na het ophangen van 
de straatnaambordjes werd het de gewoonte de huizen aan te duiden met straatnaam, wijklet-
ter en huisnummer. In het blad Affiches, annonces et avis divers de Breda, oftewel Advertentien, 
Aankondigingen en Berigten van Breda van zaterdag 15 februari 1812 vinden we een adverten-
tie waarin tegen 1 mei te huur wordt aangeboden het huis op de Markt te Breda, Littera D. 
Nummero 115. Het was te bevragen in de Katerstraat Lt. D. No. 98. In het Frans heette dit ‘une 
maison sur la Grande Place à Breda, Lt. D. No. 115. S’adresser dans la rue dite Katerstraat Lit. D. 
No. 98’. In de overlijdensakte van de burgerlijke stand van 14 januari 1813 wordt voor het eerst 
een huis aangeduid met straatnaam, wijkletter en huisnummer, ‘la maison section A numéro 
trois cent quarante trois, rue du Moulin’, Molenstraat, wijk A, huisnummer 343 dus.

Op 20 november 1813 werd het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden geprocla-
meerd met Willem I van Oranje-Nassau als vorst. Op 10 december 1813 verlieten de Fransen 
bij de nadering van een geallieerd leger de vesting Breda. In maart 1815 werd Nederland een 
koninkrijk. Men keerde echter niet terug naar de oude systemen. De huisnummering uit 
de Franse tijd en alle overige wetgeving bleef gewoon in gebruik. De Franse namen op de 
straatnaamborden werden overgeschilderd, maar de Nederlandse namen bleven staan.70 
Constantinus Cornelis Huijsmans, later directeur van het Stads Teekeninstituut in Breda, 
tekende op 20 maart 1831 de hoek van de Halstraat en de Ridderstraat met het straatnaam-
bordje ‘Halstraat’, waarop we duidelijk kunnen zien dat een gedeelte van het bordje, waar de 
Franse naam heeft gestaan, blanco is.71

Breda was nog zo klein dat de meeste mensen de belangrijkste inwoners wisten te wonen 
en hun huizen zo kon aanwijzen. Huisnummers waren in deze zin eigenlijk niet nodig. 
Op 20 augustus 1823 kwamen Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp, twee 
jongemannen uit de Nederlandse elite, Breda binnen per diligence, waar zij hun intrek 
namen in het logement Hotel de Flandre aan de Catharinastraat.72 Ze gingen daarna op zoek 
naar de rechter van instructie Van Heusden. Waarschijnlijk vroegen ze in het hotel waar hij 
woonde. Van Lennep informeerde daarna naar een andere bekende, Schey, ‘doch niemand 
wist zijn woonplaats’. Toen ze daarna de Markt overliepen kwamen ze Schey toevallig tegen 
en dronken ze bij hem een glas wijn.
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| Nog steeds sloppen en gangen

In 1829 en 1839 werden in Breda volkstellingen gehouden op voorgedrukte bladen. Daarop 
was ook een kolom gereserveerd voor de naam van de straat, naast kolommen voor de 
wijkletter en het huisnummer.73 In 1848 werd een echt bevolkingsregister aangelegd volgens 
hetzelfde systeem van straatnaam, wijkletter en huisnummer. Een groot deel van de bevolking 
in de stad woonde nog steeds in stegen en gangen achter de straat. In verschillende admi-
nistraties werd een onderscheid gemaakt tussen huizen aan de straat en achterwoningen. 
Waarschijnlijk was dit ten dienste van de buurtmeesters, die immers vooral toezicht moesten 
houden op de bewoners van kamers, achterwoningen en gangen. In het bevolkingsregister 
van 1848 tot 1860 staat regelmatig aan de straatnaam toegevoegd het woord ‘gang’. In de 
wijkregisters, registers van de nummering van de huizen met namen van de hoofdbewoners 
en eigenaars, die lopen van 1851 tot 1890, staan de huisnummers in twee kolommen, één 
voor de huizen aan de straat en één voor de achterwoningen.74 In de adresboekjes van 1870 en 
later werden de achterwoningen onderscheiden door het achtervoegsel ‘gang’, bijvoorbeeld, 
in het adresboekje van 1876, Lahnstein, P., koopman in aardewerk, Haagdijk (gang) B 338. De 
afwijkende nummering voor de Antwerpse Barakken bleef bestaan tot en met 1862.75 Pas toen 
werden de huisjes opgenomen in de doorlopende nummering van wijk B.

| De huisnummering in de dorpen in de negentiende eeuw

De hele negentiende eeuw bleven de gemeenten rond Breda het systeem van de wijknummering 
gebruiken. Om de tien of twintig jaar werden de huizen vernummerd. De nummers waren op 
de posten van de deuren geschilderd. De huisnummering stond voornamelijk ten dienste van 
ambtelijke werkzaamheden en was niet primair bedoeld als adresaanduiding voor mensen die 
iemand wilden bezoeken. Van de ontwikkeling van de huisnummering in de gemeente Ginneken 
en Bavel in de loop van de negentiende eeuw valt weinig te zeggen. Niemand heeft zich tot nu 
toe gewaagd aan het opstellen van een concordans van de verschillende nummeringen. We 
beschikken over verschillende foto’s waaruit blijkt dat in Ginneken en Bavel tot in de twintigste 
eeuw de huisnummers inderdaad op de posten van de voordeur waren geschilderd. Een lid van de 
familie De Bruijn maakte rond 1885-1895 een groepsportret van een familie voor de ingang van 
hun boerderij, die waarschijnlijk genummerd was B 8 en nog rond 1925-1930 lieten Adrianus van 
den Boer en zijn vrouw Johanna Bakx zich fotograferen bij hun boerderij Heusdenhout D 31 of D 
51. Deze geschilderde huisnummers zijn niet altijd goed te onderscheiden.76

Voor de gemeente Princenhage heeft C.J.M. Latour gelukkig in 1983 concordansen 
gemaakt. De huizen werden in deze gemeente nogal eens vernummerd. De letters van de 
wijken veranderden ook nogal eens. Er waren te weinig bronnen om de nummeringen tussen 
1806 en 1850 te reconstrueren. Ook na 1850 werden de huizen nog frequent van nieuwe 
nummers voorzien. Latour noteert vernummeringen in 1851, 1875, 1880 en 1890. Vaak 
werden, voorafgaand aan een nieuwe volkstelling, de huizen weer opnieuw genummerd, om 
zo alle tussengebouwde huizen bij de volkstelling weer met een vol nummer in te kunnen 
schrijven. Zoals gezegd waren in ieder geval in 1811 alle huizen in Princenhage achter elkaar 
door genummerd van 1 tot en met 705. De namen van de buurtschappen en de wijkletters 
dienden alleen maar ter oriëntatie. Dit systeem hield men vol tot 1851. In dat jaar begon men 
in elke wijk opnieuw met nummer 1. 
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73  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nrs. 1249-1256.
74  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nrs. 3299-3302.
75  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 1262.
76  Stadsarchief Breda, Beeldcollectie, aanwinstnummers 19930918 en 20100299.
77  Stadsarchief Breda, Administratief Archief van het gemeentebestuur van Teteringen, 1814-1929 (Afd. T-2, toegangscode ARC0591.1), voorl. inv. 

nr. 540.
78  Van der Made en Bruijns, `Bestuurders gemeente Terheijden’.
79  Cloet, ‘Het gelovige volk‘, 405.
80  Stadsarchief Breda, Archief van de Parochie van de Heilige Martinus te Princenhage, 1500-1978 (Afd. III-113, toegangscode ARC0301), inv. nr. 1.
81  Stadsarchief Breda, Archief van de Parochie van de Heilige Martinus te Princenhage, 1500-1978 (Afd. III-113, toegangscode ARC0301), inv. 

nrs. 168-171.
82  Stadsarchief Breda, Archief van de Parochie van Maria Hemelvaart te Breda, 1817-1966 (Afd. III-95, toegangscode ARC0198), inv. nrs. 68-89.

Rehm vervaardigde concordansen van de huisnummering in de gemeente Teteringen. Ook in 
Teteringen werden de huizen frequent vernummerd. In 1861 waren de huizen in Teteringen 
genummerd van 1 tot en met 243. Huisnummer 1 was het dorpshuis van de gemeente 
Teteringen.77 In 1880 werden de huizen in Teteringen weer eens vernummerd. De volgorde 
bleef hetzelfde, maar de huizen die in de voorgaande periode waren gebouwd en in de numme-
ring tussen waren gevoegd en voorzien van een a-nummer, kregen nu een vol nummer. De 
nummering liep nu van Hoolstraat 1 tot en met Zandberg 378. Pas in 1890 werden volgens 
Rehm de huizen apart per wijk genummerd. De wijkindeling was toen: wijk A, Hoolstraat, wijk 
B, Heistraat, wijk C, Meerberg, wijk D, Hoeveneind, wijk E, Kerkeind, wijk F, Teteringsedijk, wijk 
G, Terheijdensehoek, wijk H, Lovensdijk en Molengracht en wijk I de Zandberg.

Ook de gemeente Terheijden wijzigde volgens Van der Made en Bruijns in de loop van de 
negentiende eeuw regelmatig haar huisnummering.78 In 1810, zoals gezegd, waren alle huizen 
achter elkaar genummerd, met de wijkletters toegevoegd ter oriëntatie. Dit systeem werd met 
verschillende vernummeringen volgehouden tot 1900. Toen werden vier wijken ingevoerd en 
de huizen weer per wijk genummerd. De Hartel in de huidige gemeente Breda viel nu onder 
wijk C, het Munnikhof. In 1920 werd de Hartel genummerd onder wijk A, het Dorp.

| De status animarum

Al in de zeventiende eeuw kende de rooms-katholieke kerk een eigen administratie van 
doop- en trouwboeken. Daarnaast legden de pastoors een zogenaamde ‘status animarum’ 
aan, letterlijk de staat van de zielen, in feite een lijst van alle gezinnen en inwonenden, 
per huis en per straat of wijk geordend, met opgave van het gezinsverband, de leeftijd en 
kerkelijke gegevens, onder andere het vervullen van de paasplicht.79

Ook de rooms-katholieke kerk wist de huisnummering te waarderen. In het archief van 
de parochie van de Heilige Martinus te Princenhage bevindt zich een register van inwoners 
van de parochie volgens de gemeentelijke wijkindeling uit 1839.80 De meeste inwoners 
van Princenhage waren katholiek, bij een enkeling staat aangetekend ‘gereformeerd’ of 
‘Israëliet’.81 De status animarum van de Martinusparochie van 1904 is genoteerd in kleine 
boekjes die de pastoor of de kapelaan makkelijk bij zich kon steken als hij op huisbezoek 
ging. Ook in het archief van de parochie van Maria Hemelvaart in Breda komt dit soort 
registertjes voor.82
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| Het kadaster gaat zijn eigen weg, 1832

Aanvankelijk had men het idee een en dezelfde huisnummering te gebruiken voor alle admi-
nistratieve taken, dus zowel voor volkstellingen en belastingheffing, als voor het kadaster, de 
grondadministratie. Uiteindelijk heeft men er voor gekozen voor het kadaster toch een apart 
nummersysteem in te voeren. In Frankrijk was men in 1808 begonnen aan een perceelsge-
wijs opgemaakt kadaster.83 Toen Breda en omgeving in 1810 geannexeerd werd gaf keizer 
Napoleon opdracht ook hier een kadaster te beginnen.84 Tegelijkertijd werd het metrieke 
stelsel ingevoerd. Na de onafhankelijkheid van 1813 werden de werkzaamheden voortgezet 
volgens het Franse systeem, maar er zat niet veel schot in.

Voorlopig moest men het in Breda doen met een legger van de grondbelasting op de 
gebouwde eigendommen en van het recht op deuren en vensters, opgemaakt in 1818.85 De 
eigenaren werden hierin alfabetisch genoteerd met opgave van hun eigendommen met 
wijkletter en huisnummer. In Ginneken en Princenhage had men al in 1816 het Relevé of 
staat der gebouwde eigendommen en van deuren en vensters aangelegd.86 Ook in Teteringen 
werden, waarschijnlijk in verband met deze belasting, stukken opgemaakt.87

Op een gegeven moment besloot de regering spoed te zetten achter de kadastrale opme-
tingen. De kadastrale kaarten van de stad Breda werden getekend in 1824. De kaarten van 
’s-Prinsenhage en Teteringen werden in datzelfde jaar getekend. In 1827 volgden Ginneken 
en Bavel. Pas in 1832 was heel Nederland opgemeten en functioneerden de kadastrale kaar-
ten en de bijbehorende leggers. De kadastrale kaarten zijn tegenwoordig erg belangrijk voor 
de bestudering van de geschiedenis van de topografie. Het zijn de oudste zeer nauwkeurige 
kaarten van het gehele Nederlandse grondgebied. Kaarten met veel topografische details 
werden in de achttiende eeuw al wel gemaakt, maar dan steeds van delen van het land. Met 
name gebieden die voor de defensie van belang waren, zoals de grensgebieden waaronder 
Zeeuws-Vlaanderen en uiteraard het huidige Noord-Brabant werden opgemeten.

Vóórdat de landmeters aan het werk konden moesten eerst de gemeentegrenzen nauw-
keurig worden vastgesteld.88 De gemeentegrens tussen Breda en de nieuwe gemeente 
Teteringen stond echter nog niet vast. De stad hield vast aan de grenzen van de vrijheid of 
bijvang zoals die gegolden hadden tot 1795. De Belcrum, de Terheijdensehoek, een gedeel-
te van de Teteringsedijk en verder de Lovensdijk, Molengracht en Zandberg zouden dan 
Bredaas grondgebied gebleven zijn. Teteringen won echter het pleit. De gemeentegrens 
kwam te liggen aan de buitengrens van de vesting. In 1826 werd de definitieve grensschei-
ding bekend gemaakt.89

Het kadaster werkt vanuit de kadastrale kaarten. De basiseenheid is het perceel. Als op een 
perceel een huis staat, wordt dat als apart vlakje ingekleurd. Bebouwing is voor het kadaster 
gewoon een vorm van grondgebruik. Als het perceel gewijzigd wordt, krijgt het ook een nieuw 
nummer. In het begin liepen de kadastrale nummers nog netjes achter elkaar door, maar door 
het samenvoegen en splitsen van percelen en door grenswijzigingen werden steeds hogere 
nummers toegekend in de volgorde van wijziging. De kadastrale nummers volgen elkaar dus 
niet meer op in een logische volgorde en zijn daarmee onbruikbaar als adres. Er bestaat ook 
geen verband tussen de kadastrale perceelsaanduiding en de huisnummering.

In principe zou het mogelijk zijn een kopie te maken van het kadastraal minuutplan van 
1832 en daar de toen geldende huisnummering op in te schrijven met behulp van volkstel-
lingsregisters en andere bronnen. Voor de oude stad bestaan dit soort concordansen wel. De 
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83  Scheffer, ‘Kadaster Noord-Brabant’.
84  Van der Woud, Het lege land, 36.
85  Stadsarchief Breda, Archief van het College van Zetters te Breda, 1815-1819 (Afd. Ill-190, toegangscode ARC0373), inv. nr. 2.
86  Stadsarchief Breda, Archief van het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel, 1811-1925 (Afd. N-G 2, toegangscode 708.1), inv.nr. 1557 en 

Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P 401, toegangscode ARC0703), inv. nr. 808.
87  Stadsarchief Breda, administratief archief van het dorps- en gemeentebestuur van Teteringen, 1579-1813 (Afd. T-1, toegangscode ARC0619), 

voorl. inv. nrs. 782, 2216 en 2631.
88  Van der Woud, Het lege land, 41.
89  Publicatie, houdende kennisgeving van de regeling der grensscheiding tusschen de gemeenten Breda, Teteringen en ‘s Prinsenhage; van den 

1e juni 1826 (Breda, 1826).
90  Stadsarchief Breda, Archief van de Werkgroep Haagse Beemden, 1967-1981 (Afd. P 431, toegangscode ARC0667), voorl. inv. nr. 95, oud inv. 

nr. 11.8. Zie ook Leenders, ‘Nederzettingen Princenhage’.

Werkgroep Haagse Beemden heeft in 1972 reconstructies gemaakt van de huisnummerin-
gen van Princenhage van 1809 en 1830 op de ondergrond van het kadastraal minuutplan 
op basis van de volkstellingsregisters en het relevé van deuren en vensters.90 Voor andere 
dorpen is dit echter nog niet gedaan.

De kadasterkaarten zijn bij uitstek juridische kaarten die als doel hebben de rechten op 
de grond zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Zij zeggen heel weinig over het uiterlijk 
en het gebruik van de grond. Vanaf 1840 werd er in Nederland ook gewerkt aan een topo-
grafische kaart van heel het koninkrijk. Een topografische kaart is een landkaart die een zo 
getrouw en volledig mogelijk overzicht geeft van het afgebeelde gebied met reliëf, natuur-
lijke kenmerken, infrastructuur, bebouwing, bestuurlijke grenzen en plaatsnamen. Deze 
kaarten werden getekend op basis van een verkleining van de kadastrale plans, aangevuld 

10.   Een gedeelte van het kadasterplan uit 1824 van het gehucht Zandberg onder Teteringen, een gedeelte van de huidige 
Ginnekenweg. De ingeschreven nummers zijn niet de huisnummers, maar de nummers van de percelen. (Collectie Brabants 
Historisch Informatie Centrum, ’s-Hertogenbosch)
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met gegevens uit het veld. De namen van de kadastrale secties kwamen daardoor op de 
topografische kaart terecht als namen van gehuchten. De meeste van deze namen hebben 
het op deze manier uitgehouden tot de huidige tijd. Vaak beriep een gemeentebestuur zich 
later voor het handhaven van een wijknaam weer op deze kaarten.

 

| Adressen voor de posterijen in de negentiende eeuw

Tantner legt er de nadruk op dat de huisnummering 
aanvankelijk bedoeld was voor het inkwartieren van 
soldaten, het heffen van belasting en het houden van 
volkstellingen. Maar toen deze nieuwe technologie 
eenmaal was ingevoerd werd hij door de mensen 
voor eigen doeleinden gebruikt, als adresaanduiding, 
zodat iedereen hen kon vinden. Al in de achttiende 
eeuw had het postverkeer zich ontwikkeld tot een 
snel en zeer betrouwbaar communicatiemiddel. Het 
beheer ervan was echter nog lokaal of regionaal. In 
1752 werd de Hollandse Statenpost opgericht, die 
een netwerk van postritten onderhield over heel 
Nederland. In de Franse tijd profiteerde het Hollandse 
postsysteem van de kennis en kunde van de goed 
ontwikkelde Franse posterijen. In 1799 werden de 
Nederlandse posterijen naar Frans voorbeeld omge-
vormd tot een nationale onderneming.

In de loop van de negentiende eeuw werd het post-
verkeer steeds intensiever. De druk op een goede 
adressering werd steeds groter. Aanvankelijk beston-
den er alleen postkantoren in de steden. Lang niet 
alle dorpen hadden er een. Als men een brief wilde 
versturen bracht men deze zelf naar het postkantoor. 
Brieven die aankwamen op het kantoor moesten door 
de geadresseerden zelf worden afgehaald. Brieven 
konden alleen tegen extra vergoeding aan huis 
worden bezorgd. De mensen gingen in de loop van de 
negentiende eeuw steeds meer brieven schrijven. De 
geletterdheid en de welvaart namen toe en daarmee 
de behoefte aan communicatie over grotere afstand. Het belang van het huisnummer als 
postadres werd daarmee steeds groter. Waarschijnlijk is in de eerste helft van de negentien-
de eeuw al de gewoonte opgekomen bij personen die een publieksfunctie hadden en bij de 
middenstand de familienaam of de bedrijfsnaam op een fraaie koperen plaat aan te brengen 
naast de voordeur. Breda’s Museum bezit nog een koperen naamplaat van de weduwe Van den 
Elsen, Ridderstraat 23. Op de naamplaat staat, bijna onleesbaar door anderhalve eeuw ijverig 
poetsende dienstmeisjes, Weduwe Van den Elsen, A 422.

11.  Een gietijzeren brievenbus uit 1906 aan 
de Havermarkt. (Foto: Frans Gooskens)
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91  Van der Woud, Een nieuwe wereld, 335 en Ten Brink, Het Nederlandse postwezen, 99.
92  Ten Brink, Het Nederlandse postwezen, 104.
93  Van Bavel, Geschiedkundig overzicht Bredasche postwezen, 107.
94  Van Bavel, Geschiedkundig overzicht Bredasche postwezen, 115.
95  Van Bavel, Geschiedkundig overzicht Bredasche postwezen, 82.
96  Van Bavel, Geschiedkundig overzicht Bredasche postwezen, 83.
97  Van der Woud, Een nieuwe wereld, 340.
98  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 3299.
99  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 3301.

De Postwet van 12 april 1850 is erg belangrijk geweest in de ontwikkeling van de posterij-
en.91 Deze wet bracht een aantal moderniseringen met zich mee, onder andere de invoering 
van postzegels. De tariefstructuur voor het vervoer van brieven werd vereenvoudigd, maar 
er werd nog geen uniform tarief ingevoerd. Ten gevolge van deze wet werden op meerdere 
plaatsen de bekende gietijzeren brievenbussen geplaatst. Aanvankelijk waren deze bronsgroen 
geschilderd, maar sinds 1913 in opvallend rood. In elke gemeente in Nederland moest een 
hulpkantoor voor de posterijen worden geopend, zodat overal in Nederland brieven verzon-
den en ontvangen konden worden, ook op het platteland. De postzegels werden ingevoerd 
in 1852, maar het gebruik ervan was nog niet verplicht.92 In 1871 werd het uniformport 
ingevoerd, een uniform tarief van één stuiver voor brieven die hiermee verstuurd konden 
worden door heel Nederland en gebruik van postzegels was nu verplicht. Op ongefrankeerde 
brieven werd strafport geheven. Als gevolg van de Postwet van 1850 werden er in Breda twee 
gietijzeren brievenbussen geplaatst, een bij de Ginnekenbrug en een bij de Tolbrug.93 Sinds 
1854 bestond er in Breda ook een telegraafkantoor.94 Het Bredase postkantoor was tot 1881 
gevestigd in de woning van de directeur.95 In dat jaar werd een speciaal voor dat doel gebouwd 
Rijkspostkantoor geopend aan de Vismarktstraat op de hoek van de Haven.96 Het is een repre-
sentatief gebouw met een torentje in de zogenaamde ‘postkantoorstijl’ van die tijd.

In 1854 al werd er in landelijke bladen voor gepleit dat iedereen achter zijn deur een bus 
hing met een opening in de deur waardoor de brief naar binnen zou kunnen worden gescho-
ven.97 Dit zou de dienstmeid heel wat werk besparen, werd gezegd, want dan hoefde zij 
niet meer bij elke brief naar de voordeur te lopen om deze in ontvangst te nemen. Op oude 
foto’s is te zien dat in Breda in de jaren 1890 in de meeste voordeuren van burgerwoningen 
al sleuven voor brievenbussen gemaakt waren. Het is duidelijk te zien dat de bestaande 
massieve voordeuren pas later van een dergelijke sleuf zijn voorzien. In de nieuwe wijken 
die na 1870 werden gebouwd werden waarschijnlijk reeds bij de bouw voordeuren geplaatst 
die vanuit de werkplaats geleverd werden inclusief brievensleuf.

| Huisnamen buiten gebruik rond 1860

In de belangrijkste straten in de binnenstad, zoals de Grote Markt, de Brugstraten, Karrestraat 
en de Eindstraat, werden in de eerste helft van de negentiende eeuw steeds meer panden 
voorzien van een nieuwe gepleisterde lijstgevel met een winkelpui op de begane grond. De 
bovenwoningen kregen een aparte ingang. Bovenwoningen werden onderscheiden door 
de toevoeging van het woord ‘bis’ aan het adres. In het wijkregister van 1851 komen al de 
nodige bis-nummers voor.98 In het wijkregister van 1875 zijn huisnummers die na dat jaar zijn 
gegeven, toegevoegd in rode inkt.99 Daaronder zijn heel veel bis-nummers. Na 1875 nam het 
splitsen van woningen in benedenwoningen en bovenwoningen dus sterk toe. Op prentbrief-
kaarten van rond 1900 kunnen we zien dat de bekende winkelstraten, zoals de Karrestraat, 
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Eindstraat en de Korte en Lange Brugstraat, reeds één gesloten winkelfront vormden met 
aparte bovenwoningen.

Bij de modernisering van de gevels in de binnenstad sneuvelden ook de gevelstenen en 
uithangborden. De huisnamen, die in de achttiende eeuw nog het voornaamste bestanddeel 
waren van een adres, raakten langzaam maar zeker buiten gebruik. In de eerste helft van 
de negentiende eeuw, tot na 1860, werden in verkoopadvertenties in de Bredasche Courant 
nog regelmatig namen van huizen genoemd, samen met de straatnaam en het huisnum-
mer, soms ook met kadastrale nummers. Een van de laatste advertenties waarin nog de 
naam van een huis voorkomt, is die in de Bredasche Courant van 14 juni 1863, waarin het 
huis de Ooijevaar, op de westzijde van de Eindstraat, kadastraal sectie A., nummero 829, 
te koop wordt aangeboden.100 Toen Jan Kalf in 1912 zijn publicatie over de monumenten 
in de voormalige baronie van Breda het licht deed zien kon hij nog maar zegge en schrijve 
twee gevelstenen in Breda signaleren, het Ene Hoefijzer in de Korte Gampelstraat en het 
Gekroonde Hart aan de Achterom.101 Deze twee gevelstenen zijn uiteindelijk terechtgeko-
men in de depots van Breda’s Museum. Daar vinden we ook nog enkele uithangtekens, zoals 
dat van een kruisboog (van een huis de Kruisboog?) en dat van een laars en schoenen (van 
een schoenmaker?).

Alleen bierbrouwerijen, logementen en herbergen hielden hun oude naam vast, bijvoor-
beeld de bekende bierbrouwerij de Drie Hoefijzers aan de Boschstraat (later verhuisd naar de 
Ceresstraat). Aan de gevel van het hoekpand van de Reigerstraat en het Kasteelplein zien we 
nog steeds de huisnaam de Prins Cardinaal op de kroonlijst staan. Het logement het Wapen 
van Nassau aan de Kraanstraat behield zijn naam tot aan de sloop in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw en het Koffiehuis het Zwarte Schaap aan de Halstraat heeft zelfs nu nog zijn 
naam in tegeltjes uit de jaren dertig van de twintigste eeuw in de gevel staan, als een van de 
laatste overlevenden van het middeleeuwse systeem.

| De openbare wegen geregistreerd, 1869

Op 29 oktober 1869 besloten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dat alle gemeenten 
leggers moesten vervaardigen van openbare wegen. Deze operatie staat niet in verband met 
de huisnummering, maar later, wanneer de huisnummering per straat zal worden ingevoerd, 
zal dit toch van belang blijken te zijn. De legger van de gemeente Breda werd opgemaakt door 
Burgemeester en Wethouders op 10 oktober 1872 en vastgesteld door de gemeenteraad op 21 
december van dat jaar.102 De straatnamen komen ons bekend voor, Ginnekenstraat, Eindstraat, 
Karrestraat enzovoorts. Maar er worden ook namen genoemd als Schoolgang Karrestraat, 
Plein bij de Inundatiesluis, Mestplein, Passantengang, Vloonest, Abrahams Schoot, Kleine 
Molenstraat, Watergang Vlaszak en Stadserf. In 1887 werd nogmaals een legger ontworpen 
volgens een gestandaardiseerd model dat voor alle gemeenten in Noord-Brabant gold, op basis 
van het provinciaal reglement op de openbare wegen en voetpaden. De legger van Breda (waar 
nu ook de wegen in waren opgenomen op de geslechte vestinggronden) werd vastgesteld door 
de gemeenteraad op 17 maart 1888 en door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 30 
augustus 1888.103 Ook de buurgemeenten van Breda stelden dergelijke leggers vast.104 In die 
van Ginneken en Bavel van 1880 komen we namen tegen als Akkerstraat, Karnemelkstraat, 
Ploegstraat, Overakkerstraat, Dominé’s Laantje en Korte Raamstraat. Gedeeltelijk bestaan deze 
straatnamen nog.
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100  Advertentie in Bredasche Courant, 14 juni 1863, p. 4.
101  Kalf, Monumenten voormalige baronie van Breda, 188.
102  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 3085.
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105  Otten, ‘De ontmanteling Breda en Plan van Uitleg Van Gendt’.

|  De ontmanteling van de vesting in 1870 
 en de aanleg van nieuwe straten

Tot 1870 was de bebouwde oppervlakte van Breda stabiel geweest. In de loop van de negen-
tiende eeuw was de bevolking echter bijna verdubbeld. De ruimte binnen de wallen was 
maar beperkt. Tuinen en achterterreinen werden volgebouwd met gangen en hofjes. Door de 
ontmanteling van de vesting ging Breda zich echter ineens in enkele jaren enorm uitbreiden. 
De stad stond aan het begin van een ware boom. Het systeem van de huisnummering per wijk 
was nog wel geschikt voor een statische stad, maar door de grote uitbreidingen ontspoorde het 
systeem volledig. Zoals eerder gezegd leverde de doorlopende nummering grote problemen 
op als er nieuwe straten werden aangelegd of hele nieuwe stadswijken werden gebouwd. Toch 
zou het in Breda nog tot 1897 duren voordat men de consequenties trok en overging tot het 
nummeren van de huizen per straat.

In 1854 en 1855 werd door een Belgische maatschappij een spoorlijn aangelegd van 
Antwerpen via Roosendaal naar Breda. In 1863 waren daar nog spoorverbindingen naar 
Holland en Tilburg bijgekomen. In 1868 werd de vestingstatus van Breda opgeheven en in 
1870 ging de sloop van de vestingwerken door het Rijk van start.105 De ‘ingenieur der domei-

12.  De Willemstraat rond 1895-1905. Op de straathoek twee metalen straatnaamborden. (Collectie Stadsarchief Breda)
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nen voor de ontmanteling der vestingen’, F.W. van Gendt, ontwierp een nieuw stadsplan met 
brede straten, beplant met bomen. Rond de stad ontwierp hij een brede singelgracht. In 1881 
was de ontmanteling van de vesting Breda en de aanleg van het Plan van Uitleg grotendeels 
voltooid. Na 1870 werd de stad zo groot dat niet iedereen elkaar meer bij naam en adres 
kende, terwijl adressen juist steeds belangrijker werden in het dagelijkse leven. Vanaf 1870 
werd dan ook het Adresboek voor de stad Breda uitgegeven. Hierin stonden de hoofdbewoners 
genoteerd, eerst per huisnummer en daarna nog eens alfabetisch. Deze adresboekjes bevat-
ten van het begin af aan advertenties van winkeliers. Ook in de plaatselijke kranten versche-
nen steeds meer en steeds grotere advertenties. De stad groeide en de winkelier, zeker de 
winkelier in luxe goederen, woonde niet meer om de hoek. Adverteren werd noodzakelijk 
en adressen waren noodzakelijk om de klant de weg te wijzen naar de winkel.

Op 6 december 1873 stelde de gemeenteraad voor het eerst straatnamen vast voor nieuwe 
straten op de geslechte vestinggronden, onder andere die van de Willemstraat bij het stati-
on, genoemd naar koning Willem III. Gedeeltelijk werden de straatnamen nog gegeven op 
de traditionele manier, ontleend aan gebouwen of aan de richting waarin de straten liepen, 
maar gedeeltelijk was de naamgeving modern en typisch negentiende-eeuws en werden de 
straten genoemd naar leden van het koninklijk huis en naar historische personen. Chique 
straatnamen, zoals de Willemstraat en de Sophiastraat, bevestigden de status van de bewo-
ners. Andere namen waren meer neutraal. Echt pejoratieve namen werden niet gegeven. De 
huizen in de straten bij het station kregen na 1873 nog niet meteen een huisnummer. In het 
adresboekje van 1876 komt bijvoorbeeld Mevrouw de Weduwe van Bommel-Oostrom voor, 
met als adres Frederikstraat zonder huisnummer en de tapijtfabrikant J.L.F. van Campen aan 
de Singelgracht, eveneens zonder huisnummer.

In 1879 werden de oude houten straatnaambordjes vervangen door nieuwe, geëmailleer-
de ijzeren exemplaren.106 Deze werden ook opgehangen in de nieuwe straten. De Nieuwe 
Bredasche en Oosterhoutsche Courant berichtte op 14 augustus 1879: ‘De bordjes, aanwijzende 
den naam van de straten, worden alhier vervangen door nieuwe. Deze zijn bolvormig en van 
grootere afmetingen dan de vorige en wijzen op een blauwen grond met flinke witte letter 
den naam der straat duidelijk aan. Wij mogen dit zoowel eene verfraaiing als verbetering 
noemen, daar de oude naambordjes onoogelijk en onduidelijk waren geworden.’107 Pas op 
31 oktober 1879 besloot de gemeenteraad een nieuwe wijk E vast te stellen voor het gebied 
buiten de singelgracht en kregen de huizen hier een huisnummer.108 Het instituut van de 
wijkmeesters verdween ongemerkt. Hun taak werd overgenomen door professionele ambte-
naren, met name door de ambtenaren van het Bevolkingsregister en door de politieagenten.

In 1890 werd door de Bredase drukker A.J. Bogaerts, met medewerking van het gemeen-
tebestuur, een prachtige plattegrond uitgegeven van Breda, schaal 1:5.000, op groot formaat, 
in kleur.109 De plattegrond met straatnamen, getekend op basis van het kadaster, laat de 
huizen zien, bijzondere gebouwen, parken en plantsoenen, spoorwegen, de wijken van 
de stad (met wijkletters en grenzen) en de rooms-katholieke parochies. Deze plattegrond 
was echter duidelijk niet bedoeld als een eenvoudige commerciële plattegrond waarmee 
vreemdelingen snel en gemakkelijk de weg konden vinden. De eerste stadsplattegrond van 
deze aard is die in het toeristische gidsje Breda en omstreken in woord en beeld uit 1897.110



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 65 (2012)       141

106  Verslag van den toestand der gemeente Breda over 1879, 22.
107  Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant, donderdag 14 augustus 1879, p. 2, kol. 2.
108  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 23, fol. 295.
109  Van der Pol en Grosfeld, Breda in kaart, 104-105.
110  Smith en Janssen, Breda en omstreken in woord en beeld (1897).
111  Maas, ‘Poortjesvolk’.

| Poortjesvolk

Ook op de geslechte vesting-
gronden ontstonden in de 
diepe bouwblokken talrijke 
gangen en hofjes. In de adres-
boekjes die verschenen vanaf 
1870 kregen huizen in gangen 
achter het huisnummer de 
toevoeging (gang) of (poort). De 
gebruikers van de adresboekjes 
hadden baat bij dit onderscheid. 
Winkeliers bijvoorbeeld gaven 
krediet aan personen met een 
zeker inkomen, maar niet 
aan poortjesvolk. Bekende 
voorbeelden van dit soort 
gangen waren de Vinkenbuurt 
aan de Terheijdenstraat en 
het Half Maantje aan de 
Gasthuisstraat. De Bredase 
volksschrijver Rinie Maas 
herinnert zich uit zijn jeugd de 
Twaalf Apostelen (met twaalf 
huisjes) aan de Sluissingel 
en het Mariagangeske aan de 
Sluisstraat. Van deze gangen 
bestaat tegenwoordig geen 
enkele meer. De bewoners van 
deze gangen werden denigre-
rend aangeduid als ‘poortjesvolk’, herinnert hij zich.111 ‘”Poortjesvolk” was nog in mijn jeugd, in 
de jaren vijftig, een negatieve term, een pejoratief zouden de geleerden zeggen, een aanduiding 
met een ongunstige betekenis, minachtend zelfs. Er werd neergekeken op mensen die in gangen, 
poorten en hofjes woonden. De klassenmaatschappij van de jaren vijftig deelde iedereen in naar 
maatschappelijke achtergrond en naar de woning waarin hij woonde.’ De poortjes hebben tot 
nu toe nog niet de aandacht gekregen die ze van de geschiedschrijving verdienen, zegt hij. Nog 
niemand heeft er tot nu toe een boek over geschreven of er een wetenschappelijk artikel aan 
gewijd. ‘In die poorten woonden “studiekoppen”, die veel bereikt hebben, maar ook en vooral 
keurige gezinnen. “Iedereen woonde in de poort.” De sociale binding was sterk. De normen en 
waarden waren hoog. De mensen zijn goed terechtgekomen. Zij, die moeten vechten tegen de 
omstandigheden, komen juist vaak vooruit in de wereld,’ zegt onze volksschrijver.

13.   Een huis in een hofje, Middellaan 69. Veel binnenterreinen in het 
Leuvenaarskwartier waren volgebouwd. Foto: H.A. Hagen, 1964. 
(Collectie Stadsarchief Breda)
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|  De suburbanisatie na 1870

De gemeente Breda groeide in enkele jaren tijd van ruim vijftienduizend inwoners in 1870 
naar ruim 26.000 rond 1900, alles inclusief het garnizoen. Zelfs de gemeentegrenzen van 
Breda waren nog te nauw. De grens van de gemeente lag nog altijd waar ooit de buitensloot 
van de vesting gelegen had. Het stedelijk gebied breidde zich echter uit over de grenzen heen 
met alle problemen van dien. Er ontstond een heuse agglomeratie met woonbebouwing en 
fabrieken die in wezen deel uitmaakte van Breda, maar formeel in de buurgemeenten lag. Daar 
woonden ook nog eens bijna zesduizend mensen. Ook hier veroorzaakte de aanbouw van 
huizen problemen met de huisnummering. Vanaf 1880 werden er tramlijnen aangelegd van 
Breda naar de omringende dorpen. Hierdoor kwam rond de stad een suburbanisatie op gang 
naar Amerikaans model.112 Rond 1890 was de kom van Ginneken aan Breda vastgegroeid en 
tegen de Eerste Wereldoorlog ook de kom van Princenhage. De buurtschap Zandberg, tussen 
Breda en Ginneken in, viel zoals bekend onder de gemeente Teteringen.

De modernisering van Breda schreed voort. In 1893 werd in Breda een lokaal telefoonnet 
aangelegd door de particuliere firma Ribbink, Van Bork en Co.113 Het net breidde zich ook uit 
over de suburbane zone. In 1895 had de Ginnekenweg onder Teteringen ook telefoon.114 In 
1898 werd het Bredase net opgenomen in het interlokale en internationale telefoonnet.115 
In 1898 stonden in het adresboekje voor het eerst ook telefoonnummers vermeld. In 1900 
had een aantal fabrikanten en belangrijke mensen in Princenhage telefoon en niet veel later 
volgde ook Ginneken. In 1919 werd het telefoonnet in Breda door het Rijk overgenomen.116 
In 1897 stonden er in Breda brievenbussen aan het Postkantoor, aan het spoorwegstation, in 
de Mauritsstraat, de Boschstraat (op de hoek van de Beijerd), de Nieuwe Ginnekenstraat (op 
de hoek van de Godevaert Montensstraat), op de Haagdijk (op de hoek van de Gampelstraat), 
in de Karnemelkstraat, aan het Duitenhuis en bij Café Flora aan de Ginnekenweg.117 Op de 
hoek van de Nieuwe Ginnekenstraat en de Godevaert Montensstraat staat nu, na meer dan 
honderd jaar, nog steeds een brievenbus. Er stonden dus ook brievenbussen in de suburbane 
zone buiten de gemeentegrens. Het Duitenhuis viel onder Princenhage en Café Flora aan de 
Ginnekenweg was officieel Teteringen. In 1882 bouwde de gemeente Princenhage een post-
kantoor aan de Dreef.118 Ginneken kreeg een speciaal voor dat doel gebouwd postkantoor in 
1891, aan de Schoolstraat, de huidige Dillenburgstraat.119 Het Postlaantje herinnert er nog aan.

De adresboekjes voor Breda omvatten sinds 1872 ook Ginneken, sinds 1874 ook Princenhage 
en sinds 1876 gold het voor Breda, Ginneken, Princenhage en Teteringen. De inwoners van de 
suburbane dorpen werden genoemd met de naam van de buurtschap, wijkletter en huisnum-
mer. Burgemeester R. Buijsen van Ginneken woonde Dorp A 98, burgemeester A. Wermenbol 
van Princenhage woonde in zijn dorp op Dorp A 221 en burgemeester E. Oomen van Teteringen 
woonde in zijn gemeente op Dorp 136. Eigenaars van landgoederen kregen vaak een adres 
toegewezen met de naam van hun landgoed. G.F. Brantsma, jagermeester des konings bijvoor-
beeld, woonde volgens het adresboekje van 1893 op Bouvigne C 351 in Ginneken en Jhr. S.E.J.M. 
van Nispen tot Sevenaer in 1895 op het adres Vredeburcht, Dorp A 242 in Princenhage.

In de suburbane zone werd tussen 1870 en 1900 enorm gebouwd. Dat had ook zijn gevolgen 
voor de huisnummering. De meeste aanbouw vond plaats in de Zandberg onder Teteringen. De 
huizen hier waren, samen met alle andere huizen in Teteringen, genummerd in één doorgaande 
nummering. De Zandberg werd onderscheiden als wijk I. In 1870 stonden er bijna geen huizen. 
In 1875 werden alle huizen vernummerd en kon een aantal huizen dat nog geen nummer had 
van een nieuw nummer worden voorzien. Huizen die later tussen werden gebouwd werden 
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voorzien van een letter a, b, c enzovoorts. In 1879 al werden de huizen opnieuw genummerd, 
maar ook daarna moesten steeds opnieuw nummers worden tussengevoegd. In 1890 werden de 
huizen weer opnieuw genummerd, maar nu begon de nummering in wijk I met het nummer 
1. In 1899 was de situatie met tussennummers weer dermate uit de hand gelopen (wijk I, huis-
nummers 102 a, b, c, d tot en met g bijvoorbeeld aan de Ginnekenweg), dat er wéér een nieuwe 
nummering werd ingevoerd. Ook de huisnummering van 1899 ontspoorde binnen enkele jaren. 
Na de aanleg van de Boulevard (de huidige Baronielaan) werden hier huizen gebouwd die voor-
zien werden van nummers als I 245d2d-bis of I 246-10-bis. Vijf nieuwe huisnummeringen in nog 
geen dertig jaar tijd! Uiteindelijk werd in de Zandberg in 1908 door de gemeente Teteringen de 
huisnummering per straat ingevoerd, zoals we hierna zullen zien. Onder druk van de ontwikke-
lingen besloot de gemeenteraad van Princenhage op 1 mei 1895 het verstedelijkte gebied tegen 
Breda aan onder te brengen in een nieuwe wijk, de wijk Duitenhuis, wijk E.120

In 1897 werd door een particuliere bouwgrondmaatschappij de aanleg van een boule-
vard aanbesteed van Breda naar het Mastbos.121 De huisnummering op de Boulevard 
Breda-Mastbosch, de latere Baronielaan, was een ramp. De weg viel onder drie gemeenten, 
Teteringen, Princenhage en Ginneken en elke hanteerde zijn eigen nummersysteem. Veel 
bewoners gaven bovendien als woonplaats Breda op, in plaats van de suburbane gemeen-
te waar hun stukje Baronielaan onder viel. Deze rijke suburbanen konden uiteraard niet 
zonder telefoon. In 1907 kreeg de Baronielaan telefoon tot aan de brug over de Mark en sinds 
1913 ook op het tweede gedeelte.122 Hotel Mastbosch aan de Burgemeester Kerstenslaan had 
al telefoon sinds 1907, vanuit Ginneken.

Veel fabrieken die gevestigd waren in de voorsteden onder Princenhage en Teteringen 
gaven vóór de annexatie van 1927 in advertenties als plaats van vestiging ‘Breda’ op. Dit 
leidde tot merkwaardige adressen als Terheidensche-hoek B 37, Breda van de rijwielhande-
laar G. Leijten-Braün in een advertentie in een toeristische gids uit 1907.123 In werkelijkheid 
was dit Terheijdensche Hoek G 37, Teteringen, het latere, nu niet meer bestaande adres, 
Oude Terheijdenseweg 136.

|  Huisnummering per straat in Breda in 1897

De huisnummering per wijk gaf dus op den duur steeds meer problemen. In de nieuwe wijken 
van Breda werden de huizen tussen 1870 en 1897 twee of drie maal opnieuw genummerd. 
Steeds werden nieuwe huizen tussen de andere gebouwd, die dan tussennummers kregen. Aan 
de Nieuwe Haagdijk bevonden zich huizen die genummerd waren B 738 a, b, c enzovoorts tot 
en met z en verder met z1, z2 tot en met B 738 z4. Dit systeem kon niet langer volgehouden 
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worden. Daarom werd uiteindelijk toch het systeem ingevoerd waarbij de huizen per straat 
werden genummerd met even en oneven nummers. Zoals gezegd bestond dit systeem al in 
Parijs sinds 1805 en in Brussel sinds het begin van de negentiende eeuw. Antwerpen voerde 
het Parijse systeem in in 1856, Amsterdam in 1875, Utrecht in 1879 (in de buitenwijken) en in 
1891 (in de binnenstad) en Dordrecht tussen 1883 en 1885.124 Breda was evenwel niet de laat-
ste middelgrote stad in Nederland die dit systeem invoerde. Den Bosch ging pas over in 1909.

Op 17 juli 1897 besloot de gemeenteraad van Breda, ‘tengevolge van de uitbreiding 
der gemeente en den gestadigen bijbouw’ een nieuwe huisnummering in te voeren.125 De 
huizen werden voortaan genummerd per straat, rechts (gezien vanaf de Grote Markt) de 
even en links de oneven nummers. Straten die maar aan één zijde bebouwd waren, zoals 
grachten, singels, kaden of havens, kregen een doorlopende nummering. Pleinen zouden 
rondgaand worden genummerd, met de klok mee. Bovenwoningen kregen achter het huis-
nummer de letter A of, bij meerdere bovenwoningen boven één adres, eventueel de letter B. 
‘Voor stadgenoot en vreemdeling zal dit een zeer groot gemak opleveren.’ Om een of andere 
reden kregen de kerkgebouwen geen huisnummer. Enkele raadsleden pleitten nog, zonder 
gevolg, voor het handhaven van de oude nummers naast de nieuwe huisnummers.

Op 2 september 1897 werd het nummeren van de percelen in de gemeente Breda door 
de gemeentearchitect aanbesteed en gegund aan de loodgieter J.A. Willemse voor f 137,- 

per duizend genummerde 
plaatjes.126 Er moesten onge-
veer vierduizend gebouwen 
genummerd worden. Boven 
of voor de ingangen van 
percelen, hofjes of gangen, 
waar meer dan vier wonin-
gen, niet direct aan de 
openbare weg uitkomende, 
bijeen gebouwd waren, 
moest een verzamelplaatje 
worden aangebracht van 
twintig bij twaalf centime-
ter. De nummering moest 
geschieden met goed zwart 
geverfde cijfers, acht centi-
meter groot, op wit geverfde 
plaatjes van zink, zestien 
centimeter lang en twaalf 
centimeter hoog, met zwart 
geverfde rand. De numme-
ring moest plaats hebben 
binnen zes maanden. Op 
donderdag 28 oktober 
begon men op de Grote 
Markt met het aanbrengen 
van de nieuwe bordjes.127

14.   De winkel Ginnekenstraat 76 in 1901. Boven de deur een geschilderd 
huisnummerplaatje uit 1897. (Collectie Stadsarchief Breda)
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124  Vande Weghe, Geschiedenis Antwerpse straatnamen, Gemeentearchief Amsterdam, Handleiding huizenonderzoek Amsterdam en Van der 
Meulen, ‘Huisnummers in de stad Utrecht’.

125  Notulen van den raad der gemeente Breda, 1897, 178.
126  Verslag van den toestand der gemeente Breda over het jaar 1897, 166 en Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie 

te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 558, fol. 228.
127  Nieuwe Bredasche Courant, vrijdag 29 oktober 1897, Tweede Blad, p. 1, kol. 4.
128  Adresboek 1905, 70.

De Nieuwe Bredasche Courant zei op 29 oktober 1897 dat de bordjes van zeer grote afstand 
duidelijk zichtbaar waren en dat zij zo veel mogelijk op dezelfde hoogte werden aangebracht. 
Uit de manier waarop over de nieuwe huisnummerplaatjes gesproken werd krijgen wij de 
indruk dat tot 1897 de nummers van de huizen nog steeds op de deurposten waren geschil-
derd. Het aanbrengen van de nieuwe huisnummers werd, naar wij veronderstellen, met 
bekwame spoed uitgevoerd, want in het adresboekje van 1898, dat in het voorjaar werd uitge-
geven, staat een alfabetische lijst met straten, met in de ene kolom de nieuwe huisnummers en 
in de andere de oude nummers met wijkletters. We beschikken zo over een goede concordans 
van de oude naar de nieuwe nummering. De huisnummerplaatjes van 1897 zijn hier en daar 
in de binnenstad en in de negentiende-eeuwse wijken nog aan te treffen. De cijfers werden met 
de hand op het plaatje geschilderd. Vaak is te zien dat ze meerdere keren zijn overgeschilderd. 
Uit de Bredase gemeenteverslagen van het einde van de negentiende eeuw en het begin van 
de twintigste blijkt inderdaad dat ze regelmatig door de dienst der Openbare Werken werden 
overgeverfd.

Huizen in particuliere gangen 
en hofjes, zoals het Begijnhof en het 
Vissershof aan de Visserstraat, werden 
doorgenummerd aan de hoofdstraat. 
Aan de rooilijn van de straat werd een 
verzamelbordje aangebracht. Ook 
enkele stegen werden, ondanks het 
feit dat ze een openbare weg waren, 
doorgenummerd, zoals Abrahams 
Schoot en de Achterdoelen aan de 
Boschstraat. Huizen in gangen en 
hofjes werden nog steeds onderschei-
den. De percelen die niet onmiddellijk 
aan de straat gelegen waren, zijn in de 
concordans in het adresboekje van 
1898 vet gedrukt.

Aan het begin van de twintigste eeuw werden in de binnenstad verschillende fraaie art-nou-
veauwinkelpuien aangebracht. Vaak werd in zo’n winkelpui het nieuwe huisnummer 
aangebracht als onderdeel van de architectuur. De nieuwe huisnummering werd dus ook 
beschouwd als een symbool van de moderne tijd. Mooie nog bestaande voorbeelden zijn Sint 
Janstraat 7 en Haagdijk 71.

In het adresboekje van 1905 komt een lijst voor van ‘oude en minder gebruikelijke 
benamingen van straten, stegen, pleinen, stadsgedeelten, enz., zooals die nog wel door 
den volksmond gebezigd worden, met vermelding daarachter van de bestaande offieele 
benaming’.128 Deze lijst markeert het begin van historisch onderzoek naar de geschiedenis 

15.   Een reeds vele malen overgeschilderd origineel 
huisnummerplaatje uit het begin van de twintigste eeuw in de 
Molenstraat. (Foto: Alex Schut)
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van de straatnamen en het begin ook van een romantische herwaardering van sloppen en 
stegen. De nummers die in 1897 aan de huizen in het gebied binnen de singels gegeven 
zijn, zijn nu in principe nog steeds in gebruik. Dit is een voordeel bij het onderzoek naar 
de geschiedenis van oude huizen. Hier en daar zijn echter verschuivingen opgetreden door 
sloop, samenvoeging en splitsing, waar we op verdacht moeten zijn.

16.  De stadsplattegrond in de vierde druk van Smith en Janssen, Breda en omstreken in woord en beeld (1911), 
 met de suburbane gebieden ten zuiden van de stad. (Collectie Stadsarchief Breda)
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129  Smith en Janssen, Breda en omstreken in woord en beeld (1897).
130  Smith en Janssen, Breda en omstreken in woord en beeld (1911).
131  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Ginneken en Bavel, 1811-1925 (Afd. NG-2, toegangscode ARC0708.1), inv. nr. 767, fol. 83v.
132  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Ginneken en Bavel, 1811-1925 (Afd. NG-2, toegangscode ARC0708.1), inv. nr. 767, fol. 130.

|  Huisnummering per straat in de suburbane gebieden vanaf 1904

Zoals we hiervoor gezien hebben ontspoorde ook in de suburbane gebieden de huisnumme-
ring door de bouw van nieuwe huizen en de aanleg van nieuwe straten. De problemen met de 
huisnummering liepen gelijk op met de introductie van andere stedelijke problemen, zoals 
de invoering van straatverlichting, watervoorziening, wegverharding, riolering en aanleg 
van straten. De ontwikkelingen gingen snel, de gemeentebesturen werden overvallen door 
de gebeurtenissen en de situatie was chaotisch. Er is in deze tijd niet eens een plattegrond 
uitgegeven waarop het gehele verstedelijkte gebied met straatnamen staat aangegeven. In het 
toeristische gidsje Breda en omstreken in woord en beeld uit 1897 is een uitklapbare plattegrond 
bevestigd met alleen de gemeente Breda, zonder de suburbane gebieden.129 Pas in de vierde 
druk uit 1911 zit een stadsplattegrond waarop ook gedeeltelijk de suburbane gebieden staan 
aangegeven.130

In enkele jaren tijd werd door de ene na de andere gemeente in de verstedelijkte gebieden 
een nummering per straat ingevoerd. Pas nu ook werden straatnaamborden aangebracht 
op de hoeken van de straten. De gemeente Ginneken voerde hetzelfde systeem in als Breda: 
rechts even en links oneven. Princenhage nummerde zijn huizen volgens het zogenaamde 
hoefijzersysteem en Teteringen nummerde zijn huizen rechts oneven en links even, precies 
tegengesteld aan Breda. Bewijzen kunnen we niet aanvoeren, maar het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat de suburbane gemeenten voor deze afwijkende systemen kozen om hun 
eigen identiteit te benadrukken en om annexatie door de stad te voorkomen. Als tussenfase 
werden een tijd lang adressen opgegeven met straatnaam, wijkletter en huisnummer. Het 
platteland bleef echter nog steeds genummerd per wijk.

In het adresboekje van 1895 werden de huizen in het dorp Ginneken nog aangeduid met 
Dorp, wijkletter A en een nummer, maar in dat van 1898 worden de adressen in de kom van 
Ginneken aangegeven met straatnaam, wijkletter en huisnummer, zoals Schoolstraat A 327, 
Karnemelkstraat A 361 en Dorpstraat A 17. ‘Dorp’ werd nog wel gebruikt, maar betekende 
alleen de huidige Ginnekenweg, Ginnekenmarkt en Raadhuisstraat. Op 15 maart 1902 
besloot de gemeenteraad van Ginneken de straten in de kom van het dorp officiële namen 
te geven en straatnaamborden aan te brengen.131 Waarschijnlijk waren dit houten borden 
met fraaie accoladevormige zijden. Ze zijn nog te zien op oude foto’s. Onnodig te zeggen 
dat van deze houten borden geen enkele het overleefd heeft. Veel straten werden door de 
gemeente voorzien van nieuwe en minder dorpse straatnamen. De Dorpsstraat werd gedeel-
telijk de Wilhelminastraat, gedeeltelijk de Kerkstraat en gedeeltelijk de Raadhuisstraat 
en het Dominé’s Laantje het Postlaantje. Op 28 juni 1904 tenslotte besloot de gemeente-
raad de huizen in het dorp te nummeren per straat volgens hetzelfde systeem als Breda.132 
Bij deze gelegenheid kreeg ook een nieuwe straat zijn naam, de Tramstraat (de huidige 
Weteringstraat). De gemeente Ginneken had op dat moment ruim zesduizend inwoners, 
waarvan maar een gedeelte in het dorp woonde. De straten die na 1904 nieuw werden 
aangelegd, zoals de Werfstraat, de Dennenlaan, de Bloemstraat en de Van Duivevoordestraat 
werden uiteraard meteen genummerd volgens het nieuwe systeem. De bouw van huizen 
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aan de nieuw aangelegde Boulevard Breda-Mastbosch onder de gemeente Ginneken kwam 
pas op gang na 1904. Ook deze huizen werden meteen op dezelfde manier genummerd. 
Ginneken gebruikte geschilderde huisnummerbordjes van hetzelfde model als Breda. De 
verstedelijking van de straatnamen zette zich voort. De Karnemelkstraat werd in 1909 de 
Prins Hendrikstraat en de Schoolstraat de Prinses Julianastraat (de huidige Dillenburgstraat).

Van 1904 tot 1917 was jonkheer F.C.V. Dommer van Poldersveldt burgemeester van 
Princenhage. Hij heeft in deze periode meerdere moderniseringen doorgevoerd in zijn 
gemeente, zoals de bouw van een gasfabriek en uitbreiding van de straatverlichting.133 
Verder was hij een uitgesproken voorstander van het ontwikkelen van Princenhage tot 
villadorp. Volgens het adresboekje van 1906 was toen ook Princenhage overgestapt op 
een systeem van straatnaam, wijkletter en huisnummer voor de verstedelijkte gebieden. 
We treffen adressen aan als Dorpstraat A 95a, Markt A 291 en Dreef A 318. Op 31 juli 1907 
besloot de gemeenteraad een huisnummering per straat in te voeren en officiële straatna-
men vast te stellen.134 In zijn memorie van toelichting zei het college van Burgemeester en 
Wethouders: ‘Naar aanleiding van de nieuwe huisnummering voor rekening der gemeente 
is de verdeling der verschillende wijken herzien, terwijl in het meest bebouwde gedeelte aan 
de straten namen zijn gegeven. De eigenaren en hoofdbewoners zijn verplicht te gedogen 
dat de naamplaten der straten en de nummerplaten op de huizen worden bevestigd.’ Uit 
de lijst van straatnamen kunnen we aflezen welk gebied op dat moment verstedelijkt was. 
Tegen Breda aan kregen het Dijkje, de Kolfbaanstraat, de Vestkant, de Duitenhuisstraat en 
het Boeimeerstraatje (de huidige Amstelstraat) hun naam, terwijl ook de straten in het dorp 
van namen werden voorzien, inclusief de Liesboslaan en de Mastbosstraat. De straatnamen 
waren aangebracht op fraai vormgegeven houten borden. In 1988 bevond er zich nog een 
op de Haagweg (sindsdien verdwenen). De gemeente Princenhage hanteerde een afwijkend 
systeem van huisnummering, het zogenaamde hoefijzersysteem. De nummering begon 
rechts vooraan in de straat, liep naar achteren toe, sprong dan over naar de linkerkant en 
eindigde links vooraan. Princenhage had op dat moment ruim tienduizend inwoners, waar-
van ook weer maar een gedeelte in het gesuburbaniseerde gebied woonde.

Later werden nog meer namen vastgesteld voor straten onder de gemeente Princenhage 
tegen Breda aan en in de buurt van het Mastbos, bijvoorbeeld de Boschlaan (huidige 
Burgemeester Kerstenslaan) en de Vredenburchstraat. De adressen bestonden dan uit een 
straatnaam en een huisnummer volgens de nummering per wijk. In het adresboekje van 
1911 treffen we een lijst aan met straten in het verstedelijkte gebied, zoals de Baronielaan, 
de Boschlaan, het Dijkje (Dijklaan), Emer (omgeving Suikerfabriek), Vredenburchstraat en 
Weerijssingel (General van Hamsingel). De meeste villa’s aan de Haagweg, de Liesboslaan en 
aan de rand van het Liesbos en het Mastbos waren voorzien van namen. Gedeeltelijk had dit 
een praktische reden. Door het ondoorzichtige huisnummersysteem was het moeilijk adres-
sen te vinden, zeker toen de villa’s nog maar recent gebouwd waren. Statusoverwegingen 
zullen echter een belangrijke rol gespeeld hebben. Vaak ook werden de namen van villa’s 
ook in de adresboekjes vermeld. Voorbeelden zijn jhr. J.P. van Rossum, Villa Dennenhorst, 
Boschlaan 100 en mevrouw Van Voorstvader, Villa Salatiga, Boschlaan 108, in 1911 en F.J. 
Ficq, Villa Zorgvliet, Boschlaan 107, in 1912. Op Villa Beukenhof, Oude Liesboslaan 225, 
staat nog steeds de villanaam aangegeven met een grote gevelsteen.

Ook Teteringen ontkwam niet aan de nummering per straat. De gemeente Teteringen 
telde in 1902 3758 inwoners, waarvan ongeveer de helft in de wijk Zandberg woonde. In 
het adresboekje van 1900 worden de huizen nog aangeduid met buurtschap, wijkletter 
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133  Otten, ‘Aërogeengasfabriek Princenhage’ en ‘Villa-ontwikkeling Mastbos’.
134  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P-401, toegangscode ARC0703), voorl. inv. nr. 9, 

fol. 127v en inv. nr. 1453.
135  Stadsarchief Breda, Administratief Archief van het gemeentebestuur van Teteringen, 1814-1929 (Afd. T-2, toegangscode ARC0591.1), voorl. 

inv. nr. 407, fol. 96.
136  Otten, Baronielaan, Boulevard Breda Mastbosch.
137  Adresboekje 1912, p. 295.
138  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 2965.

en huisnummer, maar in dat van 1902 staan de huizen in de Zandberg al met straatnaam, 
wijkletter en huisnummer, bijvoorbeeld Ginnekenweg I 121 en Boulevard Mastbosch I 245. 
Op 18 februari 1908 besloot de gemeenteraad van Teteringen om alleen in de Zandberg 
de huizen te nummeren per straat.135 Het was daarom noodzakelijk de straten officiële 
namen te geven. De bestaande namen werden zo veel mogelijk gehandhaafd, enkele namen 
werden gewijzigd. De straatnamen werden met borden op de hoeken van de straten aange-
duid. Teteringen hanteerde een systeem dat precies tegengesteld was aan dat van Breda en 
Ginneken, rechts was oneven en links even. De nieuwe huisnummering van Teteringen 
zien we terug in het adresboekjes van 1908 en 1912. De huizen in verschillende andere 
straten onder Teteringen tegen de gemeentegrens met Breda aan werden nog aangeduid met 
straatnaam, wijkletter en huisnummer: de Verlengde Koninginnestraat H 80 tot en met 92, 
Lovensdijk en Molengracht ook met nummers in de wijk H, Terheijdensche Hoek G 1 tot en 
met 75 en Teteringsche Dijk F 1 tot en met 190.

De in 1897 aangelegde Boulevard Breda-Mastbosch kreeg in 1905 van de eigenaar, de 
Bredasche Bouwgrond-Maatschappij, de naam Baronielaan en Engelbert van Nassauplein.136 
De straatnaamborden werden geplaatst door de bouwgrondmaatschappij. De huisnummering 
was nog steeds een gruwel. Elke gemeente waar de laan onder viel hanteerde nog steeds zijn 
eigen nummersysteem. De meeste Baronielaan-bewoners gaven echter als woonplaats Breda 
op. De postbestellingen tot aan de Markbrug geschiedden vanuit het postkantoor in Breda, 
maar die in het gedeelte van de brug tot aan het bos vanuit het kantoor in Ginneken. Om 
bezoekers de weg te wijzen werd daarom in het adresboekje van 1912 een kaartje opgenomen 
met huisnummers.137 De huizen op Teterings grondgebied waren genummerd rechts oneven 
en links even, gezien vanuit de Wilhelminastraat. De huizen op Princenhaags grondgebied 
waren doorgenummerd in de wijk Boeimeer, wijk B. De huizen op Ginnekense grondgebied 
waren genummerd rechts even en links oneven, gezien vanuit Ginneken. Veel nummers 
kwamen dus twee maal voor. Om een onderscheid te maken werden huisnummers aan het 
gedeelte van de brug tot aan het bos vaak onderscheiden met de letters ‘o.d.b.’, ‘over de brug’. 
Tussen 1919 en 1922 is op de Baronielaan een nieuwe nummering ingevoerd door Ginneken 
en Princenhage aansluitend op de Teteringse nummering. In het adresboekje van 1922 zijn 
alle huizen in de drie gemeenten achter elkaar genummerd van de Wilhelminastraat naar het 
Mastbos, rechts oneven en links even. Deze nummering werd weer gewijzigd bij de annexatie 
door Breda in 1927.
In 1909 verkocht de Bredasche Bouwgrond-Maatschappij de Baronielaan aan de gemeente 
Breda. In het Bredase secretariearchief bevindt zich een legger van grondrenten op percelen 
aan de Baronielaan, waarin de vernummeringen goed te volgen zijn.138 Ook de kadastrale 
nummers staan in deze legger aangegeven. Een dergelijke bron voor alle vernummeringen 
van een bepaalde straat is uniek. Ook op andere plaatsen in de suburbane zone heersten inge-
wikkelde huisnummersituaties. De huizen aan de zuidzijde van de Koninginnestraat, die de 
gemeentegrens vormde tussen Breda en Teteringen, werden door de gemeente Teteringen 
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genummerd 1, 2, 3 enzovoorts. De noordzijde was door de gemeente Breda genummerd 1, 3, 
5 enzovoorts. Een merkwaardige situatie deed zich ook voor aan de Marksingel. Een gedeelte 
van deze weg, die aan de binnenzijde van de singelgracht ligt, viel door de bizarre gemeente-
grenzen onder de gemeente Teteringen. In 1923 werden hier huizen gebouwd die, om ze te 
onderscheiden van de Bredase huizen aan de singel, de huisnummers kregen van T 1, T 2, T 3 
tot en met T 14.

|  Woonwagens en noodwoningen na de Eerste Wereldoorlog

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw kwam in Nederland een nieuwe woonvorm 
op, de woonwagen.139 Beoefenaars van ambulante beroepen, zoals handelaars in kunst-
bloemen, borstels en bezems, galanterieën en paraplu’s, scharenslijpers, stoelenmatters en 
kermisreizigers trokken aanvankelijk te voet rond, met hun weinige bezittingen in een zak 
over de schouder. Slapen deden ze onderweg in hooibergen, boerenschuren of in goedkope 
logementen of passantenhuizen. Door de toenemende welvaart konden zij zich nu een 
woonwagen permitteren. Langzaam maar zeker kwam het nieuwe verschijnsel onder de 
aandacht van de overheid. De burgerlijke norm was, kort gezegd, dat fatsoenlijke mensen 
een vaste woon- en verblijfplaats hadden. Het overheidsbeleid was er dan ook in het alge-
meen op gericht mensen zo veel mogelijk te binden aan een vaste plaats. Het wonen en 

17.   Het kaartje van de Baronielaan in het adresboekje van 1912 die de ingewikkelde huisnummering laat zien. (Collectie 
Stadsarchief Breda)
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139  Van Ooijen, Woonwagenbeleid in Nederland, Cottaar, Lucassen en Willems, Mensen van de reis en Cottaar, Kooplui, kermisklanten en 
andere woonwagenbewoners.

140  Otten, De straten van Breda, 33.
141  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 3281.

het rondtrekken in woonwagens 
werd naar vermogen ontmoedigd. 
Dit leidde uiteindelijk tot de 
Woonwagenwet van 1918. Ook de 
woonwagens ontkwamen nu niet 
aan een nummering.

Aanvankelijk werden woon-
wagens neergezet waar er plaats 
voor was. In de dorpen stonden ze 
vlak buiten de bebouwde kom in 
de berm van de weg. Toen in Breda 
de vestingwerken werden geslecht 
stonden woonwagens nogal eens, 
toen er nog geen huizen stonden, 
op de geslechte vestinggronden. 
De Woonwagenwet van 1918 
maakte het mogelijk dat gemeen-
ten een standplaats aanwezen 
waar woonwagens verplicht moes-
ten staan. In de praktijk waren 
deze standplaatsen gesitueerd aan 
de uiterste grens van de gemeente, 
meestal dicht bij een vuilnisbelt. 
De gemeente Breda maakte hier-
op geen uitzondering. De eerste 
standplaats was op het Dijkplein, 
in de volksmond het Mestplein 
genoemd, aan de gemeentegrens 
met Princenhage.140 In 1929 werd 
een nieuw Woonwagenkamp ingericht op het terrein van de gemeentereiniging aan de 
Slingerweg. In 1951 werd een Woonwagenkamp betrokken aan de Terheijdenseweg, even-
eens bij een voormalige vuilnisbelt, Driekoningenoord. In 1991 werd het regionaal woon-
wagencentrum Driekoningenoord weer opgeheven en vervangen door een aantal kleinere 
woonwagencentra, verspreid over de stad.

In het archief van de Bredase gemeentesecretarie bevindt zich een register van aangevraagde 
vergunningen om een woonwagen of woonschip als woning te mogen gebruiken, opgesteld 
ingevolge artikel 3 van het Reglement op woonwagens en woonschepen van 28 juli 1919 
(Staatsblad 530).141 Het register loopt van 1919 tot 1924. Niet alle wagens stonden op het 
woonwagenkamp. De kermisreiziger I.L. Tissers stond in 1919 met een woonwagen aan de 
Etnastraat. De theaterdirecteur J.A.A.J. Klein woonde aan de Frederikstraat 42 en trok met 
zijn wagen het land in, nemen we aan. De woonwagens waren voorzien van kenmerken 

18.   Het woonwagenkamp in de jaren dertig. Ook woonwagens 
werden van nummers voorzien. (Collectie Stadsarchief Breda)
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zoals bijvoorbeeld ‘Breda Nr. 38’ van de koopman F. van der Linden, die met zijn wagen aan de 
Frederikstraat 10-12 stond.

Na de Eerste Wereldoorlog heerste er in heel Nederland een grote woningnood. 
Nederland was dan wel niet betrokken bij de Grote Oorlog, maar door de materiaalschaarste 
tijdens de oorlog werden er geen woningen meer gebouwd. In verschillende gemeenten 
werden daarom noodwoningen gebouwd. De verschillende gemeentelijke administraties 
waren enigszins in verwarring hoe deze genummerd moesten worden. Ook in de gemeente 
Breda heerste woningnood.142 Mensen verbleven in onbewoonbaar verklaarde woningen, 
zolderwoningen of zeer primitieve noodwoningen. De gemeente Breda bouwde dan ook in 
1920 en volgende jaren aan de Sluisstraat lange rijen noodwoningen. Deze werden voorzien 
van gewone huisnummers. De gemeente Princenhage hanteerde een afwijkende numme-
ring voor zijn noodwoningen. Deze gemeente bouwde aan de (Princenhaagse) Willemstraat, 
vlakbij de Vestkant, 17 houten noodwoningen. Ook vijf oude tramwagens werden voor 
bewoning geschikt gemaakt. De noodwoningen waren genummerd I tot en met XVIII.143 Na 
de annexatie van 1927 kreeg de Willemstraat de nieuwe naam Walstraat en kwamen deze 
noodwoningen in bezit van de gemeente Breda. De tramwagens en enkele slechte noodwo-
ningen werden onmiddellijk gesloopt. De resterende noodwoningen werden genummerd 
aan de Walstraat, maar niet voor lang. In 1931 verdwenen ze.

|  Nieuwe wijken in het interbellum

Tussen de twee wereldoorlogen breidde de stedelijke bebouwing van en rond Breda zich 
enorm uit, wat weer ten koste ging van de oude nummering per wijk in de buitengebieden. De 
bestuurlijke grenzen dwars door de agglomeratie waren lastig en belemmerden de gecoördi-
neerde uitgroei van de stad. De afwijkende nummersystemen van Teteringen en Princenhage 
verdwenen op den duur. Na de invoering van de nieuwe huisnummering verschoven de 
politieke en ambtelijke problemen naar de straatnaamgeving. Burgemeester W.G.A. van 
Sonsbeeck, in functie van 1919 tot 1936, was een van de drijvende krachten achter de steden-
bouwkundige ontwikkeling van Breda tussen de twee wereldoorlogen. Hij wilde de stad 
ontwikkelen tot een parkenstad, een aangename woonstad met villaparken en woonwijken 
voor de middenklasse, gebouwd in degelijke en esthetisch verantwoorde architectuur. Door de 
Woningwet, de Hinderwet, de Drankwet en andere wetgeving werd het steeds meer noodzake-
lijk dossiers aan te leggen van objecten per adres. Niet alleen moesten er allerlei vergunningen 
verleend worden, de naleving hiervan moest ook intensiever worden gecontroleerd. Daardoor 
waren huisnummers niet meer zo gemakkelijk te veranderen als dat in de negentiende eeuw 
het geval was.

Het interbellum bracht voor Breda de thematische straatnaamgeving. Men dacht dat men 
zich met behulp hiervan gemakkelijker zou kunnen oriënteren in de stad. Alle inwoners van 
Breda werden geacht een vreemdeling zonder stadsplattegrond elke straat in Breda te kunnen 
wijzen. Op 19 november 1920 werd in de gemeenteraad gediscussieerd over de nieuwe straat-
namen in de Gampel.144 Het raadslid Peres Haalman pleitte ervoor gedeelten van de gemeente te 
noemen naar bekende bloemen of bomen en andere gedeelten naar zeehelden en naar namen 
van personen die betrekking hadden op Indië of op de Transvaalse tijd. Burgemeester Van 
Sonsbeeck zei dat ‘Mocht Breda in de toekomst enorm groot worden, dan zou wellicht rekening 
gehouden kunnen worden met de op dit gebied geuite wenschen van den heer Haalman.’
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142  Stadsarchief Breda, Archief van de stads- of gemeentesecretarie te Breda, 1815-1925 (Afd. I-3/4, toegangscode ARC0004.1), inv. nr. 3292.
143  Otten, Konkordans huisnummers Princenhage, 113.
144  Notulen van den raad der gemeente Breda, 1920, p. 661.
145  Aan de boerderij de Blauwe Kei bevond zich in 1988 nog een emaillen straatnaambordje Blauwekeiweg. Ook dit is sindsdien verdwenen.
146  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Ginneken en Bavel, 1811-1925 (Afd. NG-2, toegangscode ARC0708.1), inv. nr. 784, 

vergadering 28 augustus 1936, 11.

Op 31 oktober 1924 beet de gemeente Teteringen de spits af. De nieuwe straten tussen de 
Koninginnestraat en de Zandberglaan werden genoemd naar bloemen. Hierin kunnen we 
wellicht de invloed proeven van de Engelse Tuinstadgedachte. Groen en natuur moesten 
naar de mensen in hun woningen worden gebracht en dat kwam zelfs in de straatnaamgeving 
tot uitdrukking. De Zandberg werd in 1927 geannexeerd. Later volgden in Breda wijken met 
straten genoemd naar vogels, bomen, sporten enzovoorts.

In 1927 annexeerde de gemeente Breda een brede strook om de stad, met daarin 
onder andere de Terheijdensehoek, een gedeelte van de Teteringsedijk, de Lovensdijk, 
de Molengracht, de Zandberg, de Baronielaan, Boeimeer, het villapark Montensbos, het 
Duitenhuis en de Emer. De straten werden eventueel van een nieuwe naam voorzien en 
de huizen werden vernummerd volgens het Bredase systeem. Het afwijkende Teteringse 
systeem van rechts oneven en links de even huisnummers verdween hiermee. Ook de inde-
ling in wijken, voor zover nog aanwezig, verdween. Pas na de annexatie verscheen de eerste 
plattegrond met straatnamen van het hele verstedelijkte gebied.

In de jaren twintig en dertig verrees buiten de singelring een massieve gordel van inter-
bellumwijken. De huizen hier werden uiteraard genummerd per straat. De huisnummer-
bordjes werden soms geschilderd op blikken plaatjes, maar soms zijn ze al geperst met 
cijfers en letters in profiel. De straatnaamborden waren emaillen platen met de straatnaam 
in witte letters op rode ondergrond. Straatnaamborden en huisnummerbordjes hebben een 
hoge omloopsnelheid, want we treffen deze emaillen borden nergens meer aan.145 Tussen de 
twee wereldoorlogen werden ook voor de arbeidersbevolking nieuwe wijken gebouwd met 
sociale woningbouw. Veel oude hofjes en gangen verdwenen en daarmee ook de noodzaak 
de inwoners ervan te brandmerken. Tot en met 1925 werden de nummers van ‘percelen die 
niet onmiddellijk aan de straat gelegen zijn’ (slopjes en steegjes dus) in de adresboekjes nog 
afwijkend gedrukt, daarna niet meer.

De tramlijnen werden in de jaren twintig en dertig opgeheven en vervangen door autobus-
sen, een symbool van de moderne tijd. Op 12 december 1936 opende koningin Wilhelmina 
de autobrug over het Hollandsch Diep. Breda greep de gelegenheid aan om zich te promoten 
als schakel tussen Nederland en België en als vestigingsplaats voor gegoeden uit Holland in 
mooie villaparken te midden van natuurschoon. Ook de dorpen mikten op deze lucratieve 
markt van rijke Hollanders. Daarmee bleven ze concurrenten van de stad Breda. Ze legden 
nieuwe wijken aan en villaparken bij de bossen. Ook in de nog zelfstandige randgemeenten 
gingen veel gebieden over van de wijknummering naar de huisnummering per straat. In de 
kom van Ginneken werden veel nieuwe straten aangelegd. De huizen hier werden even en 
oneven per straat genummerd. Op 28 augustus 1936 besloot de gemeenteraad van Ginneken 
ook een huisnummering per straat in te voeren in wijk D, Heusdenhout.146 ‘Wegens den 
bouw van vele nieuwe woningen zijn daar veel tusschennummers in de huisnummering 
aangebracht, zoodat een nieuwe nummering zeker gewenscht is te achten.’ Een groot aantal 
straatnamen werd vastgesteld, onder andere de Heusdenhoutscheweg en de Tilburgscheweg. 
De nieuwe nummering hier werd ingevoerd in 1937.
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De bebouwing van Princenhage breidde zich uit in de richting van het Liesbos. In 1928 gaf 
de gemeenteraad van Princenhage de wegen rond het bos officiële namen en werd hier een 
nummering per straat ingevoerd, nog steeds volgens het afwijkende Princenhaagse systeem 
van hoefijzernummering.147 De bebouwing van het gebied tussen Breda en Princenhage 
schreed langzaam maar zeker voort. In 1928 ook werden de Oude Baan (Oranjeboomstraat), 
de Heuvelstraat, de Esserstraat en de Dr. Batenburglaan voorzien van een huisnummering 
volgens het hoefijzersysteem. In 1933 echter werden enkele straten voorzien van een officiële 
straatnaam en genummerd per straat, met rechts even en links de oneven nummers, zoals in 
Breda. Het betrof hier de Postillonstraat en de Oosterstraat.148 Het oude en het nieuwe systeem 
bleven nog even naast elkaar bestaan, want pas in 1935 werden de straten die genummerd 
waren volgens het hoefijzersysteem omgenummerd naar even en oneven nummers. Twee 
jaar lang had de gemeente Princenhage dus drie verschillende systemen van huisnummering 
naast elkaar. Volgens de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Princenhage van 1934 
moesten letters en nummers een grootte hebben van ten minste acht centimeter.149 De huis-
nummerbordjes in Princenhage uit de jaren dertig, het oudste type dat nu nog aan de huizen 
hier te vinden is, zijn geperste bordjes, met zwarte cijfers en letters op witte ondergrond, 9½ 
bij 9½ centimeter groot, of breder als het aantal cijfers dat noodzakelijk maakt. De cijfers en 
letters zijn in de typisch verantwoorde esthetische jaren-dertig vormgeving. De kerk bij het 
Liesbos is voorzien van twee huisnummers, een oud en een nieuw. Het oude Princenhaagse 
nummer is met de hand geschilderd op een bordje met afgeronde hoeken van elf centimeter 
hoog.

De huisnummering per wijk bleef in het echte buitengebied nog steeds gehandhaafd, 
ook al werden daar veel villa’s en landhuisjes gebouwd. Vaak kregen die nu een naam in het 
Engels, de modetaal van dat moment. Een voorbeeld was Primrosehill aan de Overaseweg, 
huidig nummer 18, onder de gemeente Princenhage aan de rand van het Mastbos en Cosy 
Home en Sunny Home aan de Rijsbergseweg. Aan de Moerdijkse Postbaan bevindt zich een 
woning uit 1936 met het huidige huisnummer 15 en een oud huisnummerbord D 77, met 
een grootte van niet minder dan twintig bij twintig centimeter.

De gemeente Teteringen handhaafde de nummering per wijk in de gebieden die 
overgebleven waren na de annexatie van 1927. De huizen aan de Teteringsedijk en in de 
Driesprong en de dorpskom van Teteringen waren, hoewel deze wijken al sterk verste-
delijkt waren, nog steeds voorzien van wijkletter en huisnummer. Een gedeelte van de 
Teteringsedijk en een gedeelte van de Tilburgseweg vielen onder de gemeente Ginneken en 
Bavel, zodat hier twee nummeringen door elkaar liepen.

|  Het einde van de huisnummering per wijk, 1942-1954

Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de huizen in de stedelijke gebieden genummerd per 
straat en die op het platteland per wijk. Tijdens en vlak na de oorlog kwam praktisch een einde 
aan het systeem van nummering per wijk. Midden in de oorlog, in 1942, annexeerde Breda 
nogmaals een groot gebied van de omringende gemeenten. Het gehele stedelijke gebied lag nu 
weer binnen de gemeentegrens. Tot nu toe was de politiek van het Rijk en de gemeente Breda 
altijd geweest dat het stedelijke gebied van Breda binnen de gemeente Breda moest vallen. Het 
platteland hoorde onder de omringende plattelandsgemeenten. De gemeentegrens viel in de 
ideale situatie dus samen met de grens van de bebouwing, omringd door een kleine bufferzo-
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147  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1811-1941 (Afd. P 401, toegangscode ARC 703), inv. nrs. 1454.
148  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P-401, toegangscode ARC0703), voorl. inv. nr. 1456.
149  Stadsarchief Breda, Archief van het Gemeentebestuur van Princenhage, 1810-1941 (Afd. P-401, toegangscode ARC0703), voorl. inv. nr. 1234.
150  Stadsarchief Breda, Archief van de Gemeente Prinsenbeek, 1942-1962 (Afd. P-449, toegangscode ARC0613.1), inv. nr. 32.
151  Stadsarchief Breda, Archief van het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken, 1942-1969 (Afd. NG-56, toegangscode ARC0006.1), inv. nr. 260, fol. 7v.
152  Stadsarchief Breda, Archief van het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken, 1942-1969 (Afd. NG-56, toegangscode ARC0006.1), inv. nr. 15.
153  Stadsarchief Breda, Archief van de Gemeente Prinsenbeek, 1942-1962 (Afd. P-449, toegangscode ARC0613.1), inv. nr. 34.

ne. De verstedelijking van Princenhage was gericht op de as Breda – Princenhage – Liesbos. 
De nieuwe gemeentegrens moest dus ook het Liesbos en de villabebouwing daaromheen 
omsluiten. Het gebied ten noorden van het bos werd de nieuwe gemeente Beek (N.B.). Er is wel 
over gedacht het zuidelijke gedeelte van de gemeente Princenhage toe te delen aan Rijsbergen, 
maar daar is het niet meer van gekomen. Het grote buitengebied ten westen en ten zuiden van 
het dorp werd toegevoegd aan de gemeente Breda. In een groot deel van het nieuw verworven 
buitengebied werd nu het Bredase systeem van straatnamen en huisnummers ingevoerd. 
De straatnamen waren grotendeels in overeenstemming met de legger van openbare wegen 
van Princenhage. Als woonplaats gold voortaan Breda. In een uithoek tegen de grens met 
de gemeente Rijsbergen lagen echter nog enkele huizen die niet ontsloten werden door een 
openbare weg. Deze huizen, Buurtschap Effen C 1 en C 2 en Buurtschap Vuchtschoot D 1 tot 
en met D 8 zijn de enige huizen in de verre omgeving die zelfs nu, in 2012, nog genummerd 
zijn volgens het antieke systeem.

Door de annexatie werden twee nieuwe gemeenten gevormd. Het restant van de gemeen-
te Ginneken en Bavel ging verder als de gemeente Nieuw-Ginneken en het restant van de 
gemeente Princenhage als de gemeente Beek (N.B.). De gemeente Teteringen bleef bestaan, 
zij het stevig gekortwiekt. Na de annexatie telde de gemeente Nieuw-Ginneken 5.581 inwo-
ners, Beek 3.688 en Teteringen 1.912. De gemeente Beek voerde meteen in 1942 een nieuwe 
wijkindeling in met een bijbehorende nieuwe huisnummering.150 In wijk A, de kom van 
het dorp Beek, werden de huisnummers echter ‘straatsgewijs’ aangebracht. Het betrof hier 
onder andere de Markt, de Beekschestraat, de Spoorstraat, de Groenstraat, de Schoolstraat 
en de Kapelstraat. Ook hier werd dus het systeem van even en oneven nummers toegepast.

Na de Tweede Wereldoorlog schaften al deze gemeenten de een na de ander de huis-
nummering per wijk af. De gemeenteraad van Nieuw-Ginneken besloot op 27 maart 1947 
de huisnummering per straat in te voeren.151 De bevoegdheid voor het geven van straat-
namen werd overgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Op 23 mei 
1947 stelden Burgemeester en Wethouders een hele waslijst aan straatnamen vast, van de 
Akkerstraat tot en met de Zwaantjesweg, ook weer grotendeels in overeenstemming met de 
straatnamen in de legger van openbare wegen.152

Op 3 augustus 1949 besloot ook de gemeenteraad van Beek (N.B.) de nummering per 
wijk in de gehele gemeente te vervangen door een nummering per straat, ‘een ingrijpende 
administratieve herverdeling’.153 De omnummering werd uitvoerig gemotiveerd. De oude 
regeling was ‘ouderwets’ en ‘onpraktisch’. Heel veel gemeenten hadden na de Bevrijding de 
omschakeling al tot stand gebracht. Men wilde een meer moderne administratieve indeling 
en de omschakeling moest vroeg of laat toch komen. Men voorzag al dat binnen enkele 
jaren de bouwnijverheid weer op gang zou komen met als gevolg dat er veel woningen 
gebouwd zouden worden, ook in de buitenwijken. Inderdaad begon binnen enkele jaren de 
zogenaamde Wederopbouw. Ook Prinsenbeek zou enorm gaan groeien. Verder werden als 
redenen genoemd de ophanden zijnde automatisering en uitbreiding van het telefoonnet, 
‘het zich steeds uitbreidend zakenverkeer’, ‘het steeds groter wordend gebruik van postpa-
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pier voorzien van straat en huisnummer’, ‘een doelmatiger administratiesysteem’ en last but 
not least ‘gemakkelijkere oriëntering’. Ook in Beek werd een hele waslijst aan straatnamen 
vastgesteld.

Opvallend is dat volgens de Beekse verordening alleen wegen waaraan huizen gelegen 
waren een naam moesten hebben. Dat zou betekenen dat wegen waaraan geen huizen 
lagen ook geen naam hoefden te hebben, een misverstand dat nog steeds zeer hardnek-
kig is. In de legger van openbare wegen van Beek die op 24 juni 1948 opgemaakt is door 
Burgemeester en Wethouders komen verschillende straatnamen voor die niet genoemd 
worden in het raadsbesluit van 12 september 1949.154 We noemen enkele polderweggetjes 
met schilderachtige namen als het Biezenstraatje, het Papenstraatje en het Zwaluwstraatje, 
akkerweggetjes zoals het Jan Noorenstraatje en het Sjef Oomenstraatje en enkele voetpaden 
zoals het Jaagpad langs de Mark.

De huizen op de Beek werden niet meteen omgenummerd, want men wilde eerst voor 
het dorp en de gemeente een nieuwe naam invoeren.155 Het gemeentebestuur vroeg de 
regering de naam te wijzigen in ‘Princebeek’. Er was uiteraard veel verwarring met andere 
plaatsen in Nederland die Beek heetten. Door de naam Princebeek wilde men de historische 
verbondenheid met Princenhage tot uitdrukking brengen. Ten tijde van de vorming van de 
nieuwe gemeente in 1942, midden in de oorlog, was het niet mogelijk de naam Princebeek 
in te voeren, zei men. De Duitse bezetter verbood elke verwijzing naar het Nederlandse 
koningshuis. Tot slot noemde men het Liesbos, dat in de negentiende eeuw het domeingoed 
van prins Frederik was en de daarbij gelegen Prinsenhoeve. De antiquiserende spelling 
Princebeek, met een ‘c’, zorgde nog voor heel wat oponthoud, maar uiteindelijk werd in 
1950 door de Staten-Generaal bij wet de naam van de gemeente gewijzigd van Beek in 
Prinsenbeek. Op 1 juli 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, 
de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in één keer ingevoerd. Opvallend is dat 
de huisnummerbordjes uit 1951 blauw zijn met witte cijfers. Deze kleurencombinatie was 
zeker tot in de jaren zeventig in gebruik. Tegenwoordig zijn de bordjes zwart op wit, zoals 
in de gemeente Breda en de overige voormalige randgemeenten.

In Prinsenbeek bestaat ook nog een restant van de wijknummering. Tegen de gemeente-
grens met Etten en Leur ligt een gehucht, de Verloren Hoek. De gehuchtnaam komt al voor 
op het kadastraal minuutplan van 1824 en de topografische kaarten uit de negentiende 
eeuw. Volgens Latour werd deze buurtschap vóór 1942 gerekend onder Groot Overveld. 
Nadat Beek zelfstandig geworden was werd met de nieuwe wijkindeling Verloren Hoek een 
aparte wijk. Volgens de legger van openbare wegen van Beek van 1948 heetten de wegen 
waaruit dit gehucht bestond echter de Heesterboschstraat en de Berkenboschstraat.156 
In 1951 werden de huizen van de wijk Verloren Hoek gedeeltelijk genummerd aan de 
Strijpenseweg en de Schutsestraat, maar de overige huizen bleven Verloren Hoek heten en 
de namen uit de legger van openbare wegen werden niet de officiële straatnamen.

De gemeente Teteringen kwam zoals gewoonlijk achteraan. Op 22 november 1948 kreeg 
een nieuw aangelegde straat in het dorp Teteringen de sprekende naam Nieuwstraat.157 Deze 
straat en enkele andere straten in het dorp, de Hoolstraat (de hoofdstraat van het dorp) en 
de Poststraat kregen nieuwe huisnummers zonder wijkletter met even en oneven nummers. 
Op 3 juni 1953 kregen de nieuw aangelegde Gouwstraat en Pieter van Ginnekenstraat hun 
namen en werden ook deze straten van huisnummers volgens het nieuwe systeem voorzien. 
Het oude systeem was dus al ontspoord en op 1 september 1953 besloot de gemeenteraad 
dan ook in de rest van Teteringen nieuwe huisnummers in te voeren en straatnamen 
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161  Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1945-1959 (Afd. I-6, toegangscode 0004.3), doos 4, map IV.

vast te stellen. Op 1 januari 1954 ging het nieuwe systeem in. Redenen hiervoor waren 
de ‘voortschrijdende bebouwing’ en moeilijkheden bij de postbestellingen. Wat ook hier 
opvalt is dat wegen buiten de bebouwde kom, waar geen huizen stonden, met name in 
de Vuchtpolder en in de bossen ten oosten van het dorp, bij deze gelegenheid geen naam 
gekregen hebben. Men zag dus ook hier straatnamen enkel als onderdeel van adressen. 
Door latere raadsbesluiten is dit weer rechtgetrokken.158 Op 13 oktober 1953 besloot ook de 
gemeente Terheijden van de wijknummering over te gaan op een huisnummering per straat 
en straatnamen vast te stellen, onder andere de Hartelweg.159 In begin 1954 werd de nieuwe 
huisnummering ook hier ingevoerd.

|  De wijkgedachte na de Tweede Wereldoorlog

In het interbellum was in de toenmalige gemeente Breda de wijkindeling afgeschaft, maar na 
de oorlog werd Breda toch weer opnieuw ingedeeld in wijken. Na de Tweede Wereldoorlog 
moest in Nederland de oorlogsschade worden hersteld. Deze periode wordt daarom de 
Wederopbouw genoemd. In Amerika verzette men zich voor de oorlog tegen de enorme 
suburbs van vele vierkante kilometers met saaie rechte straten. In het New York Regional 
Plan van 1920 pleitte men voor duidelijk begrensde ‘neighbourhoods’ rond een wijkcentrum. 
Na de oorlog werd de wijkgedachte naar Amerikaans voorbeeld het leidende principe in de 
stedenbouw in Nederland. Veel steden, waaronder Breda, breidden zich uit als een vinger-
stad met stadsdelen gescheiden door groenstroken. In het midden van zo’n wijk verrees een 
winkelcentrum. In het zuiden van Nederland werden veel wijken ontworpen met een kerk in 
het midden (met aparte jongens- en meisjesscholen daar in de buurt) en zodanig van grootte 
dat ze samenvielen met een rooms-katholieke parochie.

Ook in Breda werden na de Tweede Wereldoorlog nieuwe woonwijken aangelegd die 
werden omgeven door groenstroken.160 Per wijk werden zo veel mogelijk straatnamen gege-
ven volgens één thema (staatslieden, zeehelden, schrijvers, landbouwwerktuigen, edelste-
nen enzovoorts). In de Alphabetische stratenlijst van Breda, die door Broese en Peereboom werd 
uitgegeven naar aanleiding van de feestelijkheden rond Breda Oranjestad in 1952, komt een 
uitgewerkte wijkindeling voor.161 De stad was ingedeeld in groepen, deze weer in kwartieren 
en de kwartieren weer in buurten, respectievelijk voorzien met een code van één, twee en 
drie cijfers. In latere jaren werd deze indeling steeds weer aangepast. In Breda is het nooit 
zover gekomen dat de wijknamen aangebracht werden op de straatnaamborden, wat in 
grotere steden wel werd gedaan.

De nieuwe wijken waren al als zelfstandige eenheden opgezet. Het was daarom geen 
probleem deze onder te brengen in de wijkindeling. In de nieuwe indeling werd echter nauwe-
lijks rekening gehouden met de oude wijkenindelingen van vóór de Eerste Wereldoorlog. De 
oude Teteringse buurtschappen Terheijdensehoek, Teteringsedijk, Lovensdijk en Molengracht 
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en de Princenhaagse wijken Buurtstede-Heike en Duitenhuis zijn onvindbaar op de huidige 
stadsplattegrond. De historische buurtschappen in het buitengebied van Princenhage werden 
in enkele grote eenheden bij elkaar geveegd. Tussen de twee wereldoorlogen waren de stads-
uitbreidingen gerealiseerd in massieve, aaneengesloten bebouwing. Deze werd geforceerd bij 
de nieuwe wijken ingedeeld, waarbij de wijkgrenzen vaak gelegd werden in het midden van 
hoofdstraten, die zo in twee verschillende wijken terecht kwamen.

|  Huisnummers na de Tweede Wereldoorlog

Met het huidige systeem van adressering hebben we stadsplattegronden en straatnaam- 
en huisnummerborden nodig om huizen terug te kunnen vinden. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werden regelmatig commerciële stadsplattegronden uitgegeven van Breda. Een 
prachtige uitgave van vlak na de oorlog is de Cito-Plan van Breda, helaas niet in verschillende 
edities. De plattegrond met de titel Smulders Kompas werd in de jaren vijftig en zestig regel-
matig herdrukt en geactualiseerd. Als standaardplattegrond van Breda werd deze opgevolgd 
door de Falkplan. Deze plattegronden zijn bewerkingen van plattegronden die ter beschikking 
zijn gesteld door de gemeente. De bevolking van Breda groeide van ongeveer tachtigduizend 
personen in 1945 snel naar vijf en tachtigduizend in 1950, 110.000 in 1960 en naar een hoog-
tepunt van 120.000 in 1974.

Aan straatnaamborden en huisnummerborden worden steeds strengere eisen gesteld. De 
huisnummers werden na de oorlog aangegeven door geëmailleerde plaatjes van tien bij tien 
centimeter. Deze vinden we nog in enorme aantallen aan de huizen. Er vond veel nieuwbouw 
plaats in deze tijd, maar waarschijnlijk zijn na de oorlog ook veel huizen van nieuwe huisnum-
merbordjes voorzien. De meeste straatnaamborden uit de jaren dertig waren rood met witte 
letters, maar blauwe borden met witte letters kwamen ook voor. In de jaren veertig en vijftig 
waren er regelmatig klachten over de slechte zichtbaarheid en leesbaarheid van straatnaam-
borden en over borden met straatnamen die al lang vervallen waren. Openbare Werken had 
echter zijn handen vol aan de vele werkzaamheden die de Wederopbouw met zich bracht.

De straatnamen werden in de negentiende en in het begin van de twintigste gespeld 
volgens de spelling van De Vries en Te Winkel. Opvallend zijn vooral de dubbele ‘ee’ en de 
dubbele ‘oo’ en de ‘sch’ aan het eind van bepaalde woorden. In 1934 voerde H. P. Marchant, de 
minister van onderwijs, een groot aantal vereenvoudigingen in.162 Deze waren echter alleen 
verplicht voor het onderwijs. Pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd in Vlaanderen het 
Spellingbesluit van kracht en een jaar later volgde Nederland met de Spellingwet, die in grote 
lijnen gebaseerd is op de spelling-Marchant, maar die nu verplicht werd voor het onderwijs 
én de overheid. In 1946 werd een Alphabetische Stratenlijst van Breda uitgegeven door Broese 
en Peereboom in de oude spelling.163 We lezen hierin nog straatnamen als Galderscheweg, 
Groote Markt, Terheijdenscheweg en Vischmarktstraat. In verband met de feesten rond Breda 
Oranjestad, in 1952, werd een nieuwe straatnamenlijst gemaakt. Broese en Peereboom gaf ook 
deze lijst uit, onder de titel Alphabetische stratenlijst van Breda, Bijgewerkt tot 1 mei 1952 volgens 
de officiële gegevens van het gemeentebestuur van Breda. In deze lijst wordt de spelling-Marchant 
gebruikt, zoals in Haagsemakt, Grote Markt en Teteringsedijk.164 In de adresboeken zien we 
dezelfde ontwikkeling. In het adresboek van 1947 wordt nog de oude spelling gebruikt en in 
dat van 1952 de nieuwe. Ook in de randgemeenten moet in deze tijd een nieuwe spelling voor 
de straatnamen zijn ingevoerd.
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162  Wetzels, ‘Hoe moet je de Bredase straatnamen spellen?’.
163  Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1945-1959 (Afd. I-6, toegangscode 0004.3), doos 4, map IV.
164  Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1945-1959 (Afd. I-6, toegangscode 0004.3), doos 4, map IV.
165  Stadsarchief Breda, Secretariearchief 1945-1959 (Afd. I-6, toegangscode 0004.3), doos 4, map V.
166  Gastakker, Bergschot en Wilderen onder andere.

In 1958 was de eerste grote slag van de Wederopbouw voorbij en had Openbare Werken 
tijd om ook eens naar de straatnaamborden te kijken. Er werden genormaliseerde, blauwe 
straatnaamborden ingevoerd met witte letters en, uiteraard, straatnamen volgens de nieuwe 
spelling.165 In de binnenstad werden gegoten aluminium borden opgehangen en in de overige 
wijken geperste aluminium borden. Niet alle borden werden meteen vervangen, het duur-
de een aantal jaren voordat de nieuwe borden overal waren aangebracht. De techniek van 
vervaardiging is sindsdien verschillende malen veranderd. Tegenwoordig hebben de straat-
naambordjes reflecterende witte letters op helderblauwe ondergrond. De gegoten borden in 
de binnenstad zijn nog steeds in gebruik. De oude geperste straatnaamborden treffen we hier 
en daar nog wel aan, bevestigd aan gevels van huizen op een straathoek. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden in Breda ook flatgebouwen gebouwd. Een van de 
eerste was de Brugflat aan de Dr. Struyckenstraat, in 1956, in die tijd beschouwd als ‘hoog-
bouw’. Veel van deze flatgebouwen, zeker de gebouwen die in het stedelijk weefsel een 
belangrijke rol spelen, werden van een eigen naam voorzien. Dit verhoogde het gevoel van 
een eigen identiteit voor de bewoners. Deze namen zijn echter geen onderdeel van het adres. 
Flatgebouwen werden aanvankelijk genummerd in de traditie van boven- en benedenwonin-
gen. De begane grond was nummer 33, het appartement op de eerste verdieping 33A, dat op 
de tweede 33B enzovoorts. In de jaren zestig werden appartementen in flatgebouwen bij voor-
keur voorzien van hele nummers. De huisnummering kan in de Hoge Vucht dan ook hoog 
oplopen. In de jaren zestig besloten sommige gemeenten in Nederland nieuwbouwwijken 
alleen nog te voorzien van een wijknaam en huisnummers, weinig verschillende namen en 
hele hoge nummers dus. In Breda bleef het gelukkig bij een enkel experiment in Heusdenhout. 
Lange straten met veel dwarsstraatjes kregen hier één naam, waarbij de huisnummers ook 
weer erg hoog konden oplopen.166 Veel mensen voelden hier weerstand tegen. Men vond dit 
systeem saai en onpersoonlijk.

|  Postcodes, 1977

In 1977 voerde de PTT, het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de postcode in. 
In de periode 1959-1974 was deze al ingevoerd in Groot-Brittannië door de Royal Mail. Sinds 
1963 bestaan in de Verenigde Staten de zogenaamde ZIP-codes van de United States Postal 
Service. In grote steden in Groot-Brittannië en Amerika was al vóór de Tweede Wereldoorlog 
geëxperimenteerd met postcodes. In Nederland bestaat de postcode uit vier cijfers en twee 
letters. De eerste twee cijfers geven de regio aan, de laatste twee cijfers de wijk. De twee letters 
geven de buurt en de straat aan. De postcode-indeling is ontworpen door de PTT, maar hij 
blijkt in Breda grotendeels samen te vallen met de wijkindeling die in 1959 door de gemeente 
is vastgesteld. De postcode was oorspronkelijk bedoeld om het sorteren van post te verge-
makkelijken, maar gaandeweg werden allerlei diensten en voorzieningen aan postcodes 
gekoppeld. Dit kan leiden tot de zogenaamde postcodediscriminatie, in de Verenigde Staten 
‘redlining’ genoemd.
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|  Woonplaatsen, 1997

In 1997 werden uiteindelijk de laatste restanten van de randgemeenten bij Breda gevoegd. 
Niet de tegenstelling stad – platteland, maar de slagkracht van de gemeenten vormde nu 
het argument. Vanuit het Rijk werden steeds meer taken en bevoegdheden overgeheveld 
naar de gemeenten. Ook de schaalvergroting eiste zijn tol. Vijf-, later tien- en nog later twin-
tigduizend inwoners gold als te weinig om een goed ambtenarenapparaat te handhaven. 
De gemeenten Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen kregen te horen dat ze te klein 
waren om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te kunnen. Dit nam niet weg dat ook enke-
le anomalieën werden weggewerkt. Op Terheijdens grondgebied bevond zich ten zuiden 
van het Markkanaal een industrieterrein aansluitend op dat van Breda. Het bedrijventerrein 
Hazeldonk onder Rijsbergen was volkomen op Breda georiënteerd. De gemeente Breda omvat-
te nu honderdvijftigduizend inwoners. Dit had echter nauwelijks gevolgen voor de adressen. 
De postcodes veranderden niet. Bavel en Ulvenhout (voormalige gemeente Nieuw-Ginneken), 
Prinsenbeek, Teteringen bleven zelfstandige bebouwde kommen en zelfstandige woon-
plaatsen. Straatnamen en huisnummers werden niet gewijzigd. Ook de Hartel (voormalige 
gemeente Terheijden) en Hazeldonk (voormalige gemeente Rijsbergen) werden bij de nieuwe 
gemeente Breda gevoegd. De Hartel werd bij de woonplaats Breda gevoegd. De Hartelweg 
is echter nog steeds genummerd vanaf Terheijden richting Breda. Hazeldonk werd als een 
zelfstandige bebouwde kom aangegeven met blauwe borden met witte letters. De status van 
het dorp Effen is onduidelijk. Sinds 1942 vallen de inwoners van Effen en het buitengebied 
van Princenhage onder de woonplaats Breda. Sinds in 1997 Bavel, Ulvenhout, Prinsenbeek en 
Teteringen zelfstandige woonplaatsen binnen de gemeente Breda werden, werd ook Effen aan 
het begin van de bebouwde kom voorzien van blauwe borden met witte letters. Administratief 
echter is Effen nog steeds woonplaats Breda.

|  Recente ontwikkelingen

We zullen hier niet al te uitgebreid ingaan op recente ontwikkelingen. Na de invoering van de 
huisnummering per straat in bijna heel Nederland is er alleen nog maar sprake van landelijke 
tendensen in de adressering. Sinds 2000 hebben alle bedrijven op bedrijventerreinen in Breda 
behalve hun huisnummer een nieuw nummer van vier cijfers. Vanaf de autowegen rond 
Breda wordt door borden verwezen naar de verschillende bedrijventerreinen, die elk een eigen 
nummerreeks hebben. Door deze bewegwijzering kunnen vrachtwagenchauffeurs makkelijk 
de bedrijven vinden. Het systeem is ontwikkeld door de ANWB en werd al op verschillende 
plaatsen in Nederland toegepast.

Na bijna tweehonderd jaar komen de huisnummering en het kadaster weer bij elkaar. 
In 2009 is in Nederland de Wet BAG in werking getreden, de Wet Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen. Alle gemeenten in Nederland zijn nu verplicht een registratie van adressen 
en gebouwen te hebben. Het Kadaster beheert één groot digitaal informatiebestand van 
deze adressen en gebouwen en stelt deze gegevens ter beschikking aan andere overheden. 
Bij de straatnaamgeving wordt tegenwoordig gesproken over ‘openbare ruimten’ in plaats 
van straten of openbare wegen. ‘Openbare ruimte’ is een iets ruimer begrip. De officiële 
omschrijving is ‘een van naam voorziene buitenruimte die binnen een woonplaats gelegen 
is’, in de praktijk betekent het elke ruimte die een naam moet krijgen om panden te kunnen 
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adresseren. Het winkelcentrum de Barones bijvoorbeeld heeft een officiële naam, hoewel 
het geen openbare weg is. De winkels moeten een straatnaam en een huisnummer hebben. 
Daarnaast vallen onder andere ook waterlopen, bospaden, bruggen en viaducten onder de 
openbare ruimten. Ook deze moeten dus van een naam voorzien worden.

De huidige problemen met huisnummering beperken zich tot inbreidingen in bestaan-
de wijken en het tussenvoegen van hoogbouw. Bij inbreidingen is het soms noodzakelijk 
letters toe te voegen aan huisnummers, bijvoorbeeld 2A, 2B enzovoorts. In het recente 
verleden werden er ook leestekens zoals de slash (/) en het liggend streepje (-) gebruikt in 
de huisnummertoevoeging, maar deze zijn door de invoering van de Wet BAG niet meer 
toegestaan. In het huidige systeem voor hoogbouw wordt een systeem gebruikt van letters 
die de verdiepingen aangeven en cijfers per appartement, bijvoorbeeld 40 C6. Hiermee is 
aan de hand van het huisnummer te herleiden op welke bouwlaag een object gelegen is. Dit 
is onder andere belangrijk voor hulpdiensten.

De huisnummering is nog steeds oplopend vanuit het centrum, oneven nummers links 
en even nummers rechts. Het doornummeren van de huizen langs grachten en singels komt 
niet meer voor. Het systeem de benedenwoning een heel nummer te geven en de bovenwo-
ning hetzelfde nummer met de letter A is niet meer in gebruik. Bovenwoningen worden 
genummerd volgens het systeem van hoogbouw. Ook standplaatsen van woonwagens 
en ligplaatsen van woonboten worden tegenwoordig voorzien van een huisnummer. Een 
standplaats is een terrein dat bedoeld is voor het permanent plaatsen van een object dat niet 
naar aard en inrichting duurzaam met de aarde is verbonden. Woonboten, waterwoningen 
of bedrijfsmatig gebruikte boten die permanent zijn afgemeerd, worden aangemerkt als 
ligplaatsen.

De huisnummerbordjes worden steeds groter. De 
tegenwoordig gebruikelijke bordjes zijn twaalf 
centimeter hoog en 16½ centimeter breed of 
breder indien nodig. Bij appartementengebouwen 
treffen we tableaus aan met huisnummers met 
naamplaatjes van de bewoners en een batterij 
brievenbussen. Huisnummers op kantoorgebou-
wen zijn tegenwoordig, vanwege de vindbaarheid, 
vaak zelfs ongeveer een meter hoog. De reden is 
waarschijnlijk dat men ze dan vanuit een auto 
goed kan zien. Veel mensen brengen overigens zelf 
huisnummerbordjes aan aan hun huis om dit een 
eigen karakter te geven. Vaak zijn deze geëmail-
leerd en fraai vorm gegeven. Soms is in een straat 
de helft van de huizen voorzien van deze niet-ge-
standaardiseerde bordjes. De Wet BAG heeft ook 
gevolgen voor de laatste huizen die genummerd 
zijn volgens het antieke systeem van huisnum-
mering per wijk, Buurtschap Effen C 1 en C 2 en 
Buurtschap Vuchtschoot D 1 tot en met D 8. Deze 
letters, voorafgaand aan het huisnummer zouden 
door de nieuwe wet niet meer zijn toegestaan.

19.  Grote huisnummers op een kantoor aan de 
Keizerstraat. (Foto: Alex Schut)
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|  De ziel van de stad

Dit streven naar administratieve perfec-
tie levert ook tegenbewegingen op. In de 
jaren zestig van de twintigste eeuw zijn er 
verschillende pogingen gedaan om in de 
binnenstad van Breda opnieuw huisna-
men in te voeren. In 1965 werd het huis de 
Arend aan de Havermarkt gerestaureerd 
en voorzien van een uithangbord met 
een arend.167 Het restaurant dat zich hier 
vestigde noemde zich (enigszins antiquise-
rend) De Arent. Dit romantische idee loopt 
parallel met het streven in de stedenbouw 
naar herbergzame stadswijken en met het 
verzet tegen technocratische ideeën in het 
algemeen. In de nieuwe wijken werden in 
deze tijd, op initiatief van gemeentearchiva-
ris F.A. Brekelmans, straten genoemd naar 
oude veldnamen ter plekke.

In deze tijd ook kwam het huizenonderzoek op, een combinatie van historisch, bouwhisto-
risch en archeologisch onderzoek. Kennis van de verschillende huisnummeringen en bena-
mingssystemen zijn hiervoor uiteraard erg belangrijk. Verschuivingen door samenvoegen 
en splitsen van huizen kunnen ons daarbij parten spelen. De Bredase historicus Jacq. van 
Hooydonk, overleden in 1999, verzamelde een enorme hoeveelheid historische gegevens 
die kunnen dienen tot het opzetten van een middeleeuws kadaster. Een goed voorbeeld van 
dit integraal onderzoek is de publicatie uit 2004 van Wim Hupperetz over de Visserstraat in 
Breda.168

Bijzonder succesvol bij het terugbrengen van de huisnamen was het initiatief van de 
Winkeliersvereniging Haagdijk. Vanaf 1997 worden aan verschillende gevels in deze winkel-
straat uithangborden aangebracht die de oude huisnamen weergeven. Het zijn er nu in totaal 
26. Ze zijn ontworpen door de kunstenaars Klaartje Scheer en Eloi Koreman. In de uithangbor-
den zijn diverse metaalsoorten toegepast, zoals rood koper, groen gepatineerd koper, roestvrij 
staal en roestkleurig cortenstaal. De huisnaam wordt niet weergegeven in woorden, maar 
door middel van een pictogram. Het Rode Hert verschijnt dus in de vorm van een hert in rood 
koper. Koreman heeft een idealistische en bijna utopisch aandoende visie op het leven in de 
oude stadskernen. Hij is op zoek naar de ziel van de stad. Hij vindt deze in de bouwblokken 
en in de casco’s van de oude huizen.169 ‘De huizen dateren uit een tijd dat huizen individuen 
waren, met een eigen naam’, zegt hij. ‘De tekens zijn nieuw en van nu, de werking van het 
pictogram is oud als de tijd waaruit het stamt’, zegt Klaartje Scheer. ‘Beeldtaal gaat over alle 
talen heen’, zegt Koreman. De stegen en gangen in de binnenstad worden weer gewaardeerd. 
De gemeente werkt zelfs met een Stegenplan dat bedoelt, waar mogelijk of wenselijk, oude 
stegen en gangen, in oude of nieuwe glorie onderdeel van het stedelijk weefsel te laten zijn. In 
2012 kreeg een nieuwe steeg tussen de Haagdijk en de Achterom, ter plaatse van de voormali-
ge gang Achter de Blauwe Hand, opnieuw deze historische benaming.

20.   Het uithangbord van Auberge de Arent aan de Havermarkt. 
Dit was een van de eerste pogingen de oude huisnamen 
in de binnenstad te laten herleven. Foto: Johan van Gurp, 
1980. (Collectie Stadsarchief Breda)
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167  IJsseling, ‘Het huis De Arend te Breda’.
168  Hupperetz, Het geheugen van een straat.
169  Koreman, Een twijg van duizend jaar.

In april 2012 trok de site http://
www.plaatsengids.nl landelijk 
de aandacht met een Rode 
Lijst van Bedreigde Plaatsen in 
Nederland. Nogal wat plaat-
sen, vooral kleinere dorpen 
en buurtschappen, worden 
bedreigd. Soms zijn deze 
bedreigingen fysiek van aard, 
maar vaak ook dreigen plaat-
sen te verdwijnen van papier. 
Ze komen niet meer voor in 
atlassen, hebben geen plaats-

naamborden, komen niet meer voor op richtingwijzers en wat tegenwoordig nog erger is, ze 
komen niet als plaatsnaam voor in het postcodeboek en komen niet als woonplaats voor in 
de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De eigen identiteit van deze kleine 
kernen wordt daarmee bedreigd. In Breda prijken onder andere Ginneken, Princenhage en 
Effen op deze lijst. In Breda was deze problematiek al eerder gesignaleerd. In het buitengebied 
van Princenhage werden in 2009 bordjes aangebracht met, in zwarte letters op een witte 
ondergrond, de namen van de buurtschappen (Overa, Rith, Vuchtschoot, Lies en Vaareind). 
Deze zogenaamde gebiedsbordjes zijn opgehangen door de Stichting Wijkraad Buitengebied 
Breda Zuid-West met financiële hulp van de gemeente Breda.

| Conclusies

Aan het einde van dit artikel keren we terug naar de vragen die we aan het begin ervan gesteld 
hebben. Wat is het verband tussen de geschiedenis van de huisnummering en onderlinge 
verbanden van ruimte, kennis en macht? Wat is het verband tussen de geschiedenis van de 
huisnummering in Breda en de omringende dorpen en de veranderingen in huisnummer-
systemen met grotere gebeurtenissen in de tijd? Als we de geschiedenis van de huisnum-
mering volgen worden we ineens toch weer geconfronteerd met de Grote Geschiedenis: de 
Verlichting, de Franse Revolutie, de Industriële Revolutie en alle grote ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog.

De invoering van de huisnummering in Nederland kunnen we beschouwen als een 
gevolg van de Franse Revolutie. De huisnummers werden in de stad Breda op de deurposten 
geschilderd in 1795 op bevel van de Franse bezetter om de Franse troepen in te kunnen 
kwartieren. De huizen werden aanvankelijk genummerd per wijk, een wezenlijk ander 

21.   Het moderne uithangteken van het 
huis de Eendvogel, Haagdijk 15 van 
de kunstenares Klaartje Scheer. 
(Foto: Klaartje Scheer)
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systeem dan tegenwoordig gebruikelijk is. Al snel werd de huisnummering door de bewo-
ners zelf voor allerlei andere doeleinden gebruikt, onder andere om gemakkelijk adressen 
terug te kunnen vinden.

Huizen in sloppen en stegen werden in Breda in de huisnummering door de overheid op 
allerlei manieren onderscheiden van de huizen aan de straat. De overheid wilde de mensen 
die hier woonden, ‘poortjesvolk’, extra in de gaten houden. Pas in de jaren twintig van de 
twintigste eeuw, met de opkomst van de sociale woningbouw, eindigde deze afwijkende 
registratie.

Europa Breda
Ginneken 
en Bavel, 

later Nieuw-
Ginneken

Princenhage, 
later 

Prinsenbeek

Teteringen

Huisnummering 
per wijk

Parijs, 1790 1795, gewijzigd 
1806

1806, later vele 
malen gewijzigd

1806, later vele 
malen gewijzigd

1806, later vele 
malen gewijzigd

Invoeren 
straatnaamborden

Parijs, 1729 1812 1902 (alleen Dorp) 1907 (alleen Dorp, 
Steenweg en 
Duitenhuis)

1908 (alleen 
Zandberg)

Huisnummering per 
straat

Parijs, 1805 1897 1904 (alleen Dorp) 1907 (alleen Dorp, 
Steenweg en 
Duitenhuis)

1908 (alleen 
Zandberg)

Afschaffen 
huisnummering 
per wijk

Parijs, 1805 1897 en na de 
annexaties van 
1927 en 1942, 
uitgezonderd 
Buurtschap Effen 
en Buurtschap 
Vuchtschoot

1947 1951 1954

Postcodes 1977 1977 1977 1977

 Tabel. Overzicht veranderingen huisnummeringsystematiek in de gemeente Breda

De geschiedenis van de huisnummering in de stad en die op het platteland vertoont opvallen-
de verschillen. In de dorpen die tegenwoordig deel uitmaken van de gemeente Breda werd de 
huisnummering ingevoerd in 1806, op aanwijzing van de centrale regering, met het doel een 
kadaster op te zetten om een rechtvaardige belasting op onroerend goed te kunnen heffen. 
Ook in de dorpen werd een nummering per wijk of soms zelfs per gemeente ingevoerd. Het 
jaartal 1806 is weggezakt uit het collectieve geheugen. In 2006 is geen tweehonderd jaar huis-
nummering gevierd in Nederland. Pogingen de huisnummering te combineren met een kadas-
ter mislukten echter. In de stad werd de wijknummering vanaf 1812 gecombineerd met straat-
namen. In de dorpen combineerde men de huisnummering met namen van buurtschappen.
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Als een technische vernieuwing eenmaal is ingevoerd, is het blijkbaar niet meer mogelijk 
terug te keren naar de situatie van daarvoor. Dus toen de huisnummering eenmaal bestond, 
kon hij eigenlijk niet meer worden afgeschaft. Het huisnummersysteem kent zijn eigen 
dynamiek. De overheid heeft het ingevoerd en daarna probeert deze het telkens verder te 
vervolmaken. Verschillende malen kunnen we echter constateren dat de overheid volgend 
was. Eerst ontstonden er problemen (inkwartieren van troepen, opzetten van een kadaster, 
uitbreiding van steden, suburbanisatie), waarna de overheid een tijd lang probeerde met 
bestaande systemen de problemen de baas te blijven. Pas als bleek dat het zo echt niet verder 
kon zocht de overheid naar een ander systeem.

De invoering van het nieuwe systeem van de nummering per straat kunnen we als een 
gevolg beschouwen van de Industriële Revolutie in Nederland. Pas relatief laat, in 1897, werd 
dit systeem ingevoerd in de stad Breda. Tot 1870 was het aantal huizen stabiel en was er geen 
reden een nieuw huisnummersysteem in te voeren. Daarna heeft men eerst, tevergeefs, gepro-
beerd de stadsuitbreiding te administreren volgens het bestaande systeem. Pas met zeer veel 
aarzeling is men overgestapt op het nieuwe systeem en zelfs toen nog gingen er stemmen op 
om naast het nieuwe systeem het oude systeem met wijkletters te handhaven.

Tussen 1904 en 1908 werd ook in de verstedelijkte gebieden door de buurgemeenten 
ditzelfde systeem ingevoerd. De overgang van huisnummering per wijk of per gemeente naar 
een nummering per straat is een wezenlijk andere benadering van de huizen in de ruimte. 
Niet de administratie stond nu voorop, maar de vindbaarheid van de huizen. Deze benadering 
is zó wezenlijk anders, dat de Wet BAG, die de huidige huisnummering regelt en die uitgaat 
van een nummering van huizen per openbare ruimte, de huisnummering per wijk misschien 
onmogelijk maakt.

Een tijd lang liepen de ontwikkelingen van stedelijk gebied en platteland niet parallel. Na 
de Tweede Wereldoorlog zijn echter de meeste verschillen uitgewist. De periode na de Tweede 
Wereldoorlog, de Wederopbouw, is in Nederland een periode van intensieve modernisering 
van zowel de steden als het platteland. Uiteindelijk werd de huisnummering per wijk op het 
platteland rond Breda afgeschaft tussen 1942 en 1954 en werd de huisnummering per straat 
het enige systeem, op tien huizen na. We zouden kunnen zeggen dat het platteland in deze zin 
verstedelijkt is. De laatste restanten van de wijknummering in Nederland ontmoeten alleen 
maar onbegrip. Geforceerd tracht men deze huisnummers in het systeem van de huisnum-
mering per straat te persen.

Na de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland postcodes ingevoerd om de post gemak-
kelijker te kunnen bezorgen. Maar net zoals de huisnummering, werden ook postcodes al 
gauw gebruikt voor allerlei andere doeleinden dan waarvoor deze was ontworpen. Technische 
vernieuwingen in de postbezorging en de adressen- en registratiesystemen roepen ook 
tegenbewegingen op, die juist de menselijke kant en de eigen identiteit willen benadrukken. 
Verschillende malen zijn de laatste tientallen jaren, met wisselend succes, initiatieven geno-
men om de oude huisnamen in de binnenstad te herstellen. Een definitieve vorm hiervoor is 
echter nog niet gevonden.

De laatste stelling luidt: De afwijkende nummering van Buurtschap Effen C 1 en C 2 en 
Buurtschap Vuchtschoot D 1 tot en met D 8 moet, als een relict van het vroegere huisnum-
mersysteem, indien enigszins mogelijk, gehandhaafd blijven.
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