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Friesland en de landelijke invoering van 
huisnummers in 1806
Sleutels tot het verkrijgen, lokaliseren en integreren 
van historische bewonersinformatie

M A R K  R A A T

Huisnummers worden meestal geassocieerd met het snel vinden van het 
juiste adres. Dit praktisch nut speelde echter nog helemaal geen rol toen in de 
vroege achttiende eeuw diverse stadsbesturen in Europa een huisnummer- 
systematiek introduceerden. De autoriteiten in kwestie beoogden door 
cijfers op gevels aan te brengen juist weinig populaire zaken als belasting-
inning of huisvesting van soldaten te vergemakkelijken. Hoewel in 
Nederland in een aantal grote steden al huisnummers waren aangebracht, 
werden ze hier pas algemeen ingevoerd vanaf september 1806. De wette-
lijke maatregel tot realisering was gekoppeld aan de doorvoering van de 
verponding, een landelijke belasting over de waarde van onroerend goed. In 
het pas gestichte Koninkrijk Holland kregen alle huizen en gebouwen een 
doorlopend nummer binnen met letters aangeduide wijken.1 Er was dus 
geen sprake van bijvoorbeeld Doelestraat 8, maar Leeuwarden, wijk F, nr. 
157. Dit systeem vormt een belemmering bij historisch huizenonderzoek. 
Panden exact lokaliseren is vaak een omslachtige exercitie en soms zelfs 
onmogelijk. 
 Dit artikel gaat nader in op de oudste landelijke huisnummering van 
1806, het Friese departement vormt hierbij de casus. Afgezien van enkele 
algemene observaties is er tot op heden geen specifiek onderzoek verricht 
naar de systematiek, wettelijke totstandkoming en praktische implemen-
tatie. De meerwaarde van zo’n studie is echter groot omdat de mogelijk-
heden voor sociaal-economisch en demografisch onderzoek sterk toenemen 
bij integraal gebruik van de huisnummering. Deze nummering was immers 
een van de centrale elementen van de overheidsadministratie in de eerste 
helft van de negentiende eeuw.2 Vanwege toepassing in volkstellingen, 
bevolkingsregisters, kieslijsten en fiscale registraties kan het praktisch 
gezien worden als een gezamenlijk ‘burgerservicenummer’ van een groep 
bewoners. Door de huisnummers te verbinden aan de perceelnummering 
van het oudste kadaster (1832) is het mogelijk een exacte lokalisering op 
nauwkeurig kaartmateriaal aan te leggen. Gepresenteerd in een historisch 
geografisch informatiesysteem (GIS) zal het huis fungeren als basiseenheid 
waaraan alle historische gegevens met een geografische component kunnen 
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worden opgehangen.3 Op die manier smelt de materiële ruimte samen met 
de culturele ruimte en ontstaan nieuwe perspectieven voor multidisciplinair 
onderzoek, voor zowel de academische wereld als de bonte verzameling 
amateuronderzoekers. De nummering is ook een belangrijke schakel naar 
ontsluiting van vroegmoderne gegevens: een verbinding met achttiende-
eeuwse woningregistraties maakt de overbrugging van de Bataafs-Franse 
tijd eenvoudiger.4

 Voor nader inzicht in de oudste landelijke huisnummering zal ik uitge-
breid ingaan op de verponding, de belasting waarvoor de nummers 
oorspronkelijk zijn geïntroduceerd. In het kielzog van de Bataafs-Franse 
modernisering en centralisatie dirigeerde Den Haag de praktische imple-
mentatie met strikte precisie. Door de uitvoering van de landelijke 
voorschriften te analyseren op het regionale en lokale niveau van het Friese 
departement ontstaat inzicht in de systematiek. Onder meer komt de taak- 
en rolverdeling tussen de minister, ambtenaren, bestuurders en huiseige-
naren aan bod. De relatie van de huisnummers met andere registraties biedt 
vervolgens inzicht in de verdere onderzoeks- en presentatiemogelijkheden, 
waarvoor in Friesland al enkele belangrijke stappen zijn gezet. Voordat 
hiertoe zal worden overgegaan volgt eerst een korte algemene geschiedenis 
van huisnummering.

Algemene achtergrond 

Het oudst bekende voorbeeld van fysiek aangebrachte nummers op huizen 
dateert uit 1463, toen 68 woningen op de Parijse Pont de Notre Dame werden 
voorzien van een cijfer. Afgezien van een vroegzestiende-eeuws voorbeeld 
uit Augsburg brak huisnummering pas door in de achttiende eeuw, toen 
diverse Europese (en later ook Noord-Amerikaanse) steden een eigen 
systeem invoerden. De redenen voor introductie verschilden van locatie 
tot locatie. Zo bracht het stadsbestuur van Praag de gemeenschap van het 
Joodse kwartier ermee in kaart (1727). In München beoogden de autori-
teiten door het registreren van bewoners juist grip te krijgen op daklozen en 
bedelaars (1770). In Triëst en Venetië ging het erom de voorgenomen volks-
telling soepeler te laten verlopen (1754).5

 Ook Amsterdam dankt zijn oudste systeem aan een volkstelling, te 
weten de telling van 1795, georganiseerd door Jean-Henri van Swinden, de 
voormalige hoogleraar wis- en scheikunde aan de universiteit van 
Franeker. Het project was een van zijn vele op praktisch nut gerichte weten-
schappelijke ondernemingen. Dat deze ijverige geleerde huisnummers 
toepaste in zijn project is niet verwonderlijk. Huisnummering is bij uitstek 
een verschijnsel van de Verlichting: een hulpmiddel om de ruimte effici-
enter te organiseren, te classificeren en te besturen. Door woningen een 
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uniek adres te geven verwerft de overheid in algemene zin meer grip op de 
bewoners (en hun bezittingen). Het nummer functioneert feitelijk als verbin-
dende factor tussen overheid en individu. De huisnummering ontwikkelde 
zich hierdoor tot een van de essentiële factoren in de achttiende-eeuwse 
processen van centralisatie en bureaucratisering.6

 De introductie van huisnummers stuitte niet zelden op weerstand van 
de bevolking. Vormen van protest waren onder meer het beschadigen 
of overschilderen van aangebrachte cijfers. Oppositie trad voornamelijk 
op als de nummering een welstandsheffing of rekrutering en huisvesting van 
soldaten diende. Militaire inkwartiering was bijvoorbeeld het hoofdmotief 
voor invoering in Pruisische (1737) en Franse steden (1768), en het oproepen 
van dienstplichtigen in Bohemen en Oostenrijk (1770). Desondanks raakten 
huisnummers meestal spoedig na invoering in algemeen gebruik. Zij werden 
door overheden voor andere dan de oorspronkelijke doeleinden ingezet en 
de bevolking ging ze hanteren als praktisch hulpmiddel. In de tweede helft 
van de achttiende eeuw gaf het makkelijk kunnen vinden van een adres dan 
ook steeds vaker de aanzet tot invoering. Londen paste de systematiek toe 
bij de uitbreiding van het posterijennetwerk (1762-1765). In Parijs (1779), 
Philadelphia en New York (beide 1790) ging de introductie gepaard met de 
uitgifte van adresboeken: geïnitieerd door private partijen. De invoer van 
huisnummering kan daarom niet worden beschouwd als enkel het resultaat 
van repressieve staatsmacht.7 
 Hoewel de verlichte achttiende-eeuwse ideeën ook in de Republiek 
al geruime tijd gehoor vonden, kent huisnummering in Nederland, voor 
zover bekend, geen ouder geboortejaar dan 1795. Behalve in Amsterdam 
vonden de verfkwasten in dat revolutiejaar ook in Breda en Utrecht de 
gevels. Aldaar gaf de inkwartiering van Franse troepen de aanleiding voor 
invoering. De operatie vond vrijwel direct plaats nadat de patriotten door 
de Franse militairen in het zadel waren geholpen.8 In Friese steden liet 
de invoering van huisnummers vooralsnog op zich wachten. Zo had het 
Leeuwarder stadsbestuur de administratieve innovatie in de winter van 1795 
niet nodig voor het huisvesten van de toegewezen troepen. Wel had het, 
naar aanleiding van verwarring over de inkwartieringsbiljetten, besloten 
inwoners te verplichten op de voordeur of deurpost het woord ‘inkwar-
tiering’ en het getal aanwezige soldaten te vermelden.9 Andere aanwijzingen 
dat huisnummers eerder dan bij de invoer van de verponding in 1806 op de 
Friese huizen verschenen zijn onbekend.10

 
Het Algemeen Stelsel 
 
De verponding en de daarmee gepaard gaande huisnummersystematiek 
was onderdeel van het ‘Algemeen Stelsel’, een radicale herziening van het 
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Nederlandse belastingsysteem.11 Vanaf 1805 werd het stelsel stapsgewijs 
geïntroduceerd via afzonderlijke ordonnanties. In datzelfde jaar onderwierp 
Friesland, dat al in 1798 zijn hoge mate van gewestelijke soevereiniteit had 
moeten opgeven, zich meer dan ooit aan de directieven van het Haagse 
bewind. Het gewest werd, net als de andere voormalige provincies van de 
Republiek, als Departementaal Bestuur in een landelijk keurslijf geperst. Dat 
was het gevolg van het optreden van raadpensionaris Rutger Jan Schimmel-
penninck in april 1805 en de formering van het Koninkrijk Holland in juni 
1806 onder koning Lodewijk Napoleon, broer van de illustere Franse keizer. 
Daarbij werd het Departement praktisch tot een uitvoeringsorgaan van het 
centrale gezag gemaakt.12 
 De principes van het Algemeen Stelsel waren in 1797 opgetekend door 
Isaäc Jan Alexander Gogel, voormalig koopman en prominent van de 
Bataafs-Franse revolutie. Hij beschouwde een geünificeerd fiscaal stelsel als 
noodzakelijke voorwaarde voor eenwording van het land. In Gogels systeem 
golden uniforme en gelijke maatstaven voor iedere burger en werden 
heffingen geheven naar draagkracht. Daarom kregen directe belastingen (op 
vormen van bezit en welstand) de voorkeur boven indirecte belastingen (op 
consumptiegoederen). Als secretaris van staat voor de financiën kreeg 
Gogel, na een mislukte poging in de jaren 1798-1801, medio 1805 opnieuw 
de kans zijn geesteskind in de praktijk te brengen. Ditmaal met succes: het 
stelsel wierp de vroegmoderne fiscale principes definitief omver. Door het 
afschaffen van de talloze gewestelijke heffingen, die sterk op elkaar leken 
maar onderling weer net even van elkaar verschilden, kwam er ook een 
einde aan het onoverzichtelijke en onsystematische belastingsysteem van 
de Republiek.13 Zo verdwenen ook de heffingen van het Friese departement 
abrupt van het toneel om te worden vervangen door nationale varianten. 
Aangaande de onroerendgoedheffingen zei men onder meer vaarwel tegen 
het schoorsteengeld (een welstandsbelasting) en de reële goedschatting. Het 
‘reëel’ werd sinds het begin van de achttiende eeuw geheven over de werke-
lijke huurwaarde van woningen en is daarom te beschouwen als de geweste-
lijke voorloper van de verponding.14 
 Vóór de Bataafs-Franse tijd kenden ook dorpen en steden uiteenlo-
pende series belastingen. Zo kende Leeuwarden bijvoorbeeld lantaarngeld 
voor onderhoud van de straatverlichting en brandspuitgeld voor het op de 
been houden van de brandwacht. Deze uit de zeventiende eeuw daterende 
heffingen werden omgeslagen over de in de reëelkohieren geregistreerde 
waarde. Beide lokale belastingen bleven na 1806 bestaan, maar de toetsing 
aan de fiscale principes van het Algemeen Stelsel betekende voor de Friese 
hoofdstad wel dat er een einde moest komen aan de ‘zedert onheugelijke 
tijden’ bestaande huisfloreen, een variant op de gelijknamige grondbe-
lasting.15
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Dat de teugels vanuit Den Haag stevig konden worden aangetrokken was 
onder meer mogelijk door de formatie van een centraal belastingapparaat. 
De door Gogel opgezette dienst kende een strikte scheiding tussen belas-
tinginning en -controle. Ambtenaren werkten officieel voor de landelijke 
overheid, zodat het particularisme van weleer zo min mogelijk opnieuw de 
kop kon opsteken. Het orgaan creëerde het primaat van de bureaucratie, 
met leidende principes als doelmatigheid, berekenbaarheid en contro-
leerbaarheid. De revolutionaire wind waaide overigens niet alleen in de 
hoofdstad: een eerlijke en uniforme invoering van de belastingordonnanties 
was een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurslagen en hun 
ambtenaren. Zodoende waren de Departementen betrokken bij groot-
schalige ondernemingen zoals de verponding, waarvan de introductie op 
sommige onderdelen niet zonder slag of stoot verliep.16 

Praktische implementatie van de verponding

De bekrachtiging van de instellingswet van de verponding, op 12 juli 1805, 
gaf het startsein aan een voorbereidingsperiode die uiteindelijk ruim 
anderhalf jaar zou duren.17 In lijn met de verticale hiërarchie van het land 
vonden de Haagse voorschriften, via de departementale hoofdsteden, hun 
weg naar de lokale besturen. In omgekeerde richting ging de correspon-
dentie ook weer terug. Het eerste halfjaar ging de meeste aandacht van 
de minister uit naar inventarisatie van de lokale fiscale omstandigheden. 
Steden rapporteerden bijvoorbeeld over hun administratieve wijkverdeling, 
het aantal belastinggaarders en bevoegde landmeters.18

 Ondertussen ontwierpen Gogels ambtenaren de algemene voorschriften 
voor de verpondingsheffing. In november 1805 accordeerde de raadpen-
sionaris alvast de bepalingen over de uniforme maten en gewichten.19 
Een conceptversie van de ordonnantie met instructies over de wijze van 
aangifte, belastbare objecten en de berekening van (huur)waarde werd op 
1 juli 1806 door de nu minister geworden Gogel vastgesteld.20 Twee weken 
daarna gaf koning Lodewijk Napoleon vanuit Huis ten Bosch toestemming 
voor de aanstelling van ‘kundige personen’ die de kohieren moesten samen-
stellen en metingen en taxaties gingen verrichten. Kolonel en professioneel 
kaartmaker Gillis Johannis le Fèvre de Montigny kreeg een aanstelling als 
adviseur van Gogel.21 
 Voor de administratie van de verponding werd ieder departement in 
een aantal ressorts verdeeld. In Friesland waren dit Heerenveen, Dokkum, 
Franeker, Sneek en Workum. De ressorts waren weer opgesplitst in arrondis-
sementen, waarover zogeheten commissarissen van de verponding zetelden 
(ook wel gecommitteerden genoemd). Zij waren direct verantwoordelijk 
voor de aanleg van kohieren en begeleiding van het invoeringsproject in hun 
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arrondissement. Een ‘moeylijke taak’, zoals Koudumer G. Keuchenius zijn 
werk als commissaris van het arrondissement Hindeloopen omschreef.22 
Feitelijk fungeerden de gecommitteerden als schakel tussen de lokale 
besturen en Den Haag. Gemeentebesturen waren verplicht medewerking 
te verlenen, zoals het oproepen van eigenaren en het verrichten van land-
metingen en taxaties. Een van de eerste taken was het afgeven van alle 
leggers, boeken, registers en kohieren van het reëel en de floreenheffing aan 
de commissarissen.23

 Omdat het voorbereidingsproces een uitdijend beslag op de agenda van 
minister Gogel nam, kon hij het werk, medio 1806, vanwege zijn ‘menig-
vuldige en aangelegene werkzaamheden [niet meer] met de vereischte 
oplettendheid zelve bestieren’. Op 6 september zag de zogeheten hoofd-
commissie voor de verponding het licht. Dit orgaan begeleidde de uitvoering 
van de ordonnantie en hield toezicht over de lokale verantwoordelijken. Als 
voorzitter werd Caspar van Breugel aangesteld, een kundig fiscalist die als 
orangist bij de Bataafse Omwenteling uit de gratie was geraakt maar het 
regeringstoneel nu weer mocht betreden. De Leidse jurist Jean Gijsberto 
van der Mey van Streefkerk, voormalig secretaris van de ambassade in Parijs 
en kabinetssecretaris van Schimmelpenninck en Lodewijk Napoleon, nam 
de functie van secretaris-generaal op zich. Gogels adviseur Le Fèvre de 
Montigny trad aan als lid.24

1. Passage uit de ordon-

nantie van 1806 over de 

wijze van aangifte van 

gebouwen en landerijen in 

Leeuwarden (Leeuwarder 

Courant 30 augustus 1806)
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De introductie van het huisnummer

De ordonnantie over de verpondingsaangifte kreeg kracht van wet op 9 
augustus 1806. Het Departementaal Bestuur van Friesland stelde kort 
na ontvangst op 25 augustus alle gemeentebesturen in kennis van de 
voorschriften. Daar waar ‘geene verdeeling is en de huizen niet zijn 
genummerd’ moesten gemeentebesturen binnen veertien dagen een 
‘verdeeling werkstellig maken, quoteerende de Wijken, Blokken, enz., met 
Letters, en elk Gebouw in dezelve met Nummers van 1 tot …’ In zeer kleine 
plaatsen volstond enkel een nummering en kon de wijkletter achterwege 
blijven. Het voorschrift reikte niet verder: gemeentebesturen waren voor 
de verdeling van de wijken dus niet gebonden aan bepalingen over zaken 
als maximum aantal huizen, wijkgrenzen of looproutes.25 Reeds drie dagen 
later was Harlingen, voor zover bekend, de eerste Friese stad die besloot het 
project van huisnummering aan te vangen.26

 Ook andere Friese gemeentebesturen traden in de eerste weken 
van september doortastend op. Zonder morren stuurden bijvoorbeeld 
Leeuwarden en Bolsward direct hun belastingadministraties naar de gecom-
mitteerden. De ‘Heeren Bouw Commissarissen’ van Leeuwarden waren 
alvast begonnen met de implementatie van huisnummering toen ze op 
3 september officieel toestemming kregen van het gemeentebestuur.27 
Diezelfde week volgden ook Hindeloopen en Bolsward dat voorbeeld.28 In 
Stavoren ging majoor Rommerts op dezelfde dag van het besluit, maandag 
8 september, met schilder Sible Jans Meekhof langs alle huizen voor het 
verven van huisnummers ‘op den boven drumpels den deuren cousijns’.29

 Hoewel niet in alle plaatsen een concreet besluit voor invoering van 
huisnummering te vinden is, bestaan er voldoende aanwijzingen dat de 
Friese gemeentebesturen gedwee hun taken ter hand namen.30 Soms lieten 
de instructies ambtenaren en bestuurders in het ongewisse, vooral bij speci-
fieke situaties. Voor secretaris W. van der Kolk van Hennaarderadeel was het 
onder meer onduidelijk of hij een schuur die bij een stuk land behoorde 
afzonderlijk moest taxeren. Ook was hij onzeker of deze schuren een eigen 
huisnummer kregen. Op 8 september ging een brief richting Den Haag met 
het verzoek om duidelijkheid.31

 Dergelijke kwesties belandden op het bordje van de hoofdcommissie, 
die bijna dagelijks vergaderde. Medio september rapporteerde zij aan de 
minister dat vanuit alle departementen een groot aantal brieven met vragen 
over de instructies was ontvangen. Soms beantwoordde de commissie op 
eigen gezag, maar de voorzitter wilde niet dat ‘zijn bijsondere denkbeelden 
voor een richtsnoer van de handelingen des commissarissen dienen zoude’. 
Een deel van de antwoorden werd daarom eerst in concept aan Gogel 
voorgelegd, waaronder die voor Hennaarderadeel. Na zijn akkoord ging 
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2. Aangiftebiljet voor de verponding in Workum met de berekende huurwaarde (OAW)
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per kerende post een schrijven richting Friesland: de huurwaarde van een 
schuurtje is het bedrag dat de eigenaar zou kunnen trekken uit verhuur 
(onzuivere huur) en moet met eigen huisnummer afzonderlijk worden 
aangegeven.32

Eigenaren en gecommitteerden

Na de door het gemeentebestuur aangebrachte wijkverdeling en huisnum-
mering was het de beurt aan de eigenaren. Aangiftebiljetten voor de 
gebouwen, woonhuizen, stallingen, schuren, loodsen en ‘andere van wat 
aard ook’ haalde men medio september op bij de plaatselijke secretarie. 
Hindeloopen en Harlingen maakten dit bij tromslag aan hun inwoners 
bekend op respectievelijk 21 en 22 september: een week later moesten de 
biljetten weer teruggebracht worden. Volgens de uitgebreide instructie op 
het biljet waren stedelingen, naast wijkletter en huisnummer, ook verplicht 
de straatnaam te vermelden.33 Minutieus stond uitgelegd hoe de belastbare 
waarde van het object was te berekenen: het gemiddelde van de werkelijk 
betaalde huur in de laatste tien jaren. Bij (tijdelijke) leegstand of bewoning 
door de eigenaar zelf gold de onzuivere huur. Als eigenaren het niet eens 
waren met de uitkomst hadden zij het recht zich te vervoegen naar beëdigde 
taxateurs, mits zij dit verzochten voor 1 oktober 1806.34

 De gecommitteerden ontvingen de ingevulde aangiftebiljetten op 
zogeheten zitdagen, een taak die zij soms delegeerden aan secretarissen 
van gemeentebesturen.35 In de Vriesche Courant van 20 september 1806 
liet ontvanger Gonggrijp te Leeuwarden weten dat hij ‘ten zynen huize in 
de Groote Kerkstraat’, tot aan de uiterste inleverdatum van 30 september 
dagelijks zitting hield tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 
uur. Hij gaf direct het goede voorbeeld door zijn kersverse huisnummer te 
vermelden in de publicatie: ‘Lt. F. No. 251’.36 Na ontvangst van alle biljetten 
stelden de gecommitteerden overzichtslijsten op van de gebouwen in 
hun district. Op volgorde van huisnummer stond het type gebouw, de 
huursommen, gemiddelde huur, eventuele vrijstelling, taxatiewaarde 
en zuivere huur vermeld. De lijsten werden vervolgens naar Den Haag 
gestuurd.37

Weinig moeilijkheden

Bij de diverse werkzaamheden voor de invoer van de verponding, in de 
periode augustus-december 1806, ging de meeste aandacht van de hoofd-
commissie uit naar de kwesties rondom de taxatie en opmeting van lande-
rijen.38 Maar ook over huizen en gebouwen ontving men soms signalen van 
onvolkomenheden. Er leefden met name twijfels over arrondissementen 
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waar de gecommitteerden blind hadden gevaren op door gemeentebesturen 
aangeleverde gegevens. Begin oktober kregen alle commissarissen opdracht 
te onderzoeken of de huisnummering in de plaatsen van hun arrondis-
sement goed was verricht.39 De problemen waren overigens van bescheiden 
aard, zoals het slechts in krijt aanbrengen van letter en nummer (in plaats 
van olieverf), of het niet nummeren van tuinhuizen, koepels, boven-
woningen en braakliggende erven.40 
 Franeker verzuimde de huurwaarde van particuliere gebouwen in stads-
eigendom te noteren.41 Ook Dokkum ging niet vrijuit: commissaris F.N. 
Posthumus constateerde enige ‘omissies’ in de huisnummering. Toen hij 
dit eigenhandig kwam herstellen had het gemeentebestuur hem de hulp 
van de plaatselijke bode geweigerd. Aldus bracht de hoofdcommissie op 
29 oktober ter kennis aan de minister dat Dokkum ‘ongezind [was] mee 
te werken aan de behoorlijke afloop van de nummering van gebouwen’. 

3. Advertentie van commis-

saris Gonggrijp aangaande 

de zitdagen in Leeuwarden 

(Bron: Leeuwarder Courant 

24 september 1806)
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Het weerwoord van de stad luidde dat de commissaris niet van tevoren 
om medewerking van de bode had verzocht, daarnaast liet hij de stads- 
functionaris ongevraagd ‘andere zaken’ controleren. Het bestuur was van 
mening dat de nummering al volgens instructie was voltooid. Dat de bode 
in allerlei gevallen ten dienste van de landsambtenaar werd gesteld kwam 
‘niet te pas’, het gemeentebestuur wenste eventuele problemen voortaan 
gewoon zelf op te lossen.42

 Na een paar maanden stilte over het project van huisnummering 
ontving de hoofdcommissie in het voorjaar van 1807 wederom bericht 
uit het noorden. De commissaris van Kollum had zijn arrondissement tot 
‘een object van ernstige overweging’ laten uitgroeien. Zijn overzichtsstaat 
van gebouwen was beoordeeld als zeer slordig. Het verbeterde exemplaar 
bevatte echter nog ‘veel notabeler defecten’ op praktisch elke bladzijde. 
Na toetsing van de ingestuurde kladversies oordeelde de commissie dat de 
gehele operatie opnieuw moest worden gedaan. De minister werd met klem 
geadviseerd de termijn van de gecommitteerde niet te verlengen.43

 Deze lokale problemen zijn niet representatief voor het algehele Friese 
en landelijke beeld. Zeker voor wat betreft huizen en gebouwen is de invoer 
van de verponding in de beginfase vlot verlopen. Die voortgang past in een 
algemeen patroon: afgezien van Brabant en Gelderland voegden de departe-
menten en gemeentebesturen zich zonder veel weerstand naar de eisen van 
het Algemeen Stelsel en de diverse belastingen die daaruit voortvloeiden. 
In Friesland verbeterde het functioneren van het fiscale apparaat er zelfs 
door.44 Hoewel in enkele arrondissementen het voorbereidende werk nog 
niet volledig was afgerond, zat dat de voltooiing van de officiële ‘Ordon-
nantie op het Middel der Verponding’ op 20 januari 1807 niet in de weg.45 
 De belasting was overigens niet direct onomstreden. In de loop van 
1807 ontstond er groeiende kritiek op de in de kohieren aangeslagen 
huurwaarden. Een substantieel aantal eigenaren tekende bezwaar aan, in 
een aantal delen van het koninkrijk zelfs de helft van alle belastingplich-
tigen. Tot zijn grote ergernis zag Gogel zich dat najaar gedwongen een 
algemene hertaxatie van alle belastbare objecten te organiseren. Daarom 
kon er pas in 1809 definitief een punt worden gezet achter de totstand-
koming van de belasting.46 Een geringer probleem voor de minister was de 
constatering dat niet alle huiseigenaren direct gewend waren aan de noviteit 
op hun deurpost. De hoofdcommissie had in juli 1807 van een commissaris 
bericht ontvangen dat sommige mensen na het overschilderen van hun huis 
verzaakten het huisnummer terug te plaatsen. De minister werd verzocht 
de departementen hierover aan te schrijven. Zodoende ging op 8 september 
een kennisgeving de deur uit met bepalingen ‘betrekkelijk tot het behoud 
van de Orde der Nummers voor de Gebouwen geplaatst’. Bij reparatie, 
uitwissing, vernietiging of andere gevallen moest men, op straffe van drie 
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4. a en b De aangepaste wijkverdeling Harlingen vóór en ná 1806 (Wobma, ‘Huis en 

perceelnummering in Harlingen’)
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gulden boete, binnen twee maanden zorgdragen voor terugplaatsing van 
het huisnummer.47

 
Continuïteit en verandering

Complicaties rondom de getaxeerde waarden en beschadigde nummers 
stonden echter los van het aanleggen van de kohieren en introductie van 
huisnummering. De succesvolle administratieve invoer van de verponding 
is in Friesland ongetwijfeld bespoedigd door het stevige fiscaal-administra-
tieve fundament dat al in 1806 bestond. Steden als Leeuwarden, Dokkum, 
Stavoren, Workum en Bolsward lieten bijvoorbeeld hun bestaande verdeling 
in espels (of kwartieren) ongewijzigd.48 De nieuwe wijkverdeling was een 
voortzetting van de in reëelkohieren en wijkregisters aangehouden grenzen: 
het eerste espel werd wijk A, het tweede wijk B, enzovoorts.49 Om onbekende 
redenen besloot Harlingen wel de grenzen van zijn achttiende-eeuwse 
kwartierindeling te wijzigen. De havenstad heeft overigens niet bijzonder 
veel extra tijd nodig gehad voor het aanleggen van de verpondingsregis-
tratie: na een maand was het werk afgerond.50

 Ondanks het aanhouden van de bestaande espel- en wijkgrenzen is er 
geen directe overeenkomst tussen de huisnummers van de verponding 
en nummers uit de vroegmoderne registraties. Nummer 1 in het reëel-
kohier werd in 1806 niet automatisch huisnummer 1. Daar zijn verschil-
lende redenen voor. Zo is de route van de doorlopende nummering in veel 
situaties gewijzigd, bijvoorbeeld met een start in een andere straat of in 
een andere richting. Tevens is er soms sprake van substantiële verschillen 
in het aantal huizen. Logischerwijs omdat het aantal belastbare gebouwen 
uitbreidde ten opzichte van de voormalige reële goedschatting. Zo kregen 
alle onbelaste eigendommen eveneens een nummer. De voor de verponding 
aangebrachte volgorde werd na 1806 over het algemeen consequent intact 
gehouden. Een enkele keer vond er een verspringing van nummers plaats 
door verbouw, sloop, samenvoeging of splitsing van huizen. In de meeste 
situaties koos men ervoor de algehele volgorde onaangebroken te houden 
door bij opsplitsing van een huisnummer het bestaande cijfer aan te vullen 
met een breuk of letter (bijvoorbeeld 10½ of 10a, 10b, enzovoorts).51 
 Door een eenmaal aangebrachte volgorde strikt te handhaven continu-
eerden de Friese gemeentebesturen een traditie van zorgvuldigheid. De 
nummeringen in de registers van de reëelkohieren en het schoorsteengeld 
zijn, uitzonderingen daargelaten, relatief constant.52 Stedelijke en gewes-
telijke besturen hadden in de achttiende eeuw net zo weinig belang bij 
slordige (belasting)administratie als hun negentiende-eeuwse opvolgers. 
De Staten van Friesland benadrukten in achttiende-eeuwse instructies 
al dat lokale besturen de ‘cijfergetallen der nummers’ in de registers niet 
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mochten verwarren. De posten in ieder kwartier konden worden opgesplitst 
maar moesten ‘in zodanige orde op malkander [volgen zoals] de huijsen 
malkander volgen’. Jaarlijks correspondeerden gewestelijke en lokale belas-
tingadministrateurs over aangebrachte mutaties in de kohieren en actuali-
seerden zij de gegevens.53 

Perspectieven

Het systeem van doorlopende nummering maakt het voor huizenonder-
zoekers evenwel niet gemakkelijk een brug te slaan tussen verschillende 
administraties, zeker gezien de onmogelijkheid van het een-op-een aan 
elkaar koppelen van nummers. Die exercitie zou een stuk eenvoudiger zijn 
als de telling per straat had plaatsgevonden. Nu blijft de straatnaam op 
zijn hoogst een hulpmiddel ter onderscheiding. Men zal percelen moeten 
verbinden op basis van namen van eigenaren of bewoners, waarbij belen-
dende panden en gegevens van eigendomsovergang de voornaamste 
controle-instrumenten zijn. Het koppelen van een rij huizen in een straat 
is over het algemeen goed te doen, vooral als het panden met relatief hoge 
huurwaarden zijn, omdat daarbij weinig verloop van eigenaren en bewoners 
plaatsvindt. Knelpunten treden daarom met name op bij kleinere huizen 
of panden met meerdere kamers. Ook is het lastig de route te achterhalen 
in stegen, zijstraten en binnenplaatsen; zeker als stallen en schuren die 
formeel tot een huis behoren de doorlopende nummering onderbreken. 
Een ander aandachtspunt is dat gemeentebesturen, zeker in de eerste jaren 
na 1806, soms nog een secundaire nummering gebruikten. Dit kan bijvoor-
beeld voorkomen in registers van lokale belastingen.54 
 De noodgedwongen tijdrovende aanpak van het aaneensluiten van 
administraties heeft (Friese) onderzoekers er desondanks niet van 
weerhouden om grootschalige huizenonderzoeksprojecten te onder-
nemen. Zo zijn in Harlingen voor alle panden in de binnenstad een groot 
aantal registraties over een tijdspanne van ruim drie eeuwen aan elkaar 
gekoppeld en gedigitaliseerd. In Bolsward is een verbinding aangebracht 
tussen de geregistreerde huizen in het postboek van 1562 en het bevolkings-
register van 1837. In Stavoren is een koppeling tussen de reëelkohieren, 
huisnummers en het kadaster aangelegd en in boekvorm verschenen. Een 
Dokkumer overzichtswerk van verbindingen tussen het oudste kadaster aan 
latere nummeringen is in 2007 uitgegeven. Van laatstgenoemde stad en van 
Franeker is bekend dat door lokale historici ook koppelingen zijn aange-
bracht met prekadastrale administraties, deze zijn echter nog niet gepubli-
ceerd. In Leeuwarden zijn de huisnummers van 1806 al opgehangen aan de 
oudste kadastrale perceelnummers via de volkstelling van 1839. De volks-
tellingsgegevens, zoals leeftijd, religie, beroep en geboorteplaats van huis-
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bewoners zijn opgenomen in het historisch geografisch informatiesysteem 
HISGIS. Met de lokalisering van de oudste huisnummers op digitaal kaart-
materiaal zijn de gegevens ruimtelijk weer te geven (zie voor een voorbeeld 
afbeelding 10 in kleurkatern). Tevens is een belangrijke basis gelegd voor 
uitbreiding met andere vroegnegentiende-eeuwse gegevens en een poten-
tiële brug geslagen naar vroegmoderne registraties.55 

Conclusie

Huisnummering was bij de landelijke introductie in 1806 in Nederland noch 
in Europa een onbekend fenomeen. In het licht van het Bataafs-Franse 
moderniseringsproces is de systematiek dan ook een logische verschijning. 
De snelle invoering in Friesland getuigt van continuïteit: met zowel het 
destijds jonge revolutionaire verleden als de periode daarvoor. Overheden 
zagen hun pakket fiscale administratiemiddelen uitgebreid met de verfkwast 
en huiseigenaren betaalden voor de verponding aan een belasting die al 
ruim een eeuw in soortgelijke vorm bestond. Bovendien was men vertrouwd 
met het fenomeen dat huizen een uniek fiscaal-administratief nummer 
kenden, zij het niet aangebracht op de gevel. De huisnummers raakten al 
spoedig voor meer doeleinden in gebruik: in het najaar van 1806 doken 
zij voor het eerst op in enkele krantenadvertenties.56 De groeiende afhan-

5. Fiscaal-administratieve nummering in het reëelkohier van het Minnema-espel in 

Leeuwarden in 1800 (OAL)
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kelijkheid van huisnummering uitte zich onder meer in de keuzes van het 
Leeuwarder gemeentebestuur. In 1842-1843 liet het stadsarchivaris Wopke 
Eekhoff een handboek met alle straten en huisnummers samenstellen 
en daar vervolgens ook kaartmateriaal voor ontwikkelen (zie kleurkatern 
afbeelding 11).57 Zowel in Leeuwarden en andere Friese steden als in de 
rest van Nederland werd de systematiek van 1806 vanaf de late negentiende 
eeuw vervangen door alternatieven, waaronder het principe van even en 
oneven nummering.58 Er is echter nieuw leven in de oudste huisnummers 
te blazen door gekoppelde administraties en daaraan verbonden historische 
gegevens op te nemen in een uniforme digitale infrastructuur. Door de 
onderzoeksperspectieven die dan ontstaan, zullen zij wederom hun dienst 
bewijzen als meer dan een hulpmiddel voor het vinden van het juiste adres.
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overigens op te maken dat er in 1809 een hernummering heeft plaatsgehad. Een jaar 

eerder was dat ook het geval in Franeker (OAF, inv.nr. 230, missive 1 maart 1809 en 8 

Lentemaand 1809); Boom, Stavoren 1740-1840, 7-8, 177-181.  52 www.kleinekerkstraat.

nl; Wobma, ‘Huis- en perceelnummering’, 28-29; Boom, Stavoren 1740-1840, 7-8, 177-

181; De Vries, Gids voor onderzoek, 99; het schoorsteengeld wordt ook wel 

haardstedengeld genoemd. In Friesland maakte het onderdeel uit van de ‘vijf speciën’ 

en zijn de registraties terug te vinden in wat bekend staat als de speciekohieren.  53 

OAH, inv.nr. 651 (zie de missive van 28-09-1758 voor het citaat). Zie ook: OAIJ, inv.nr. 

259.   54 Zie bijvoorbeeld het huis- en woonregister van Workum over de periode 

1806-1810 en het kohier van deuren en vensters van Sneek uit 1810 (OAW, inv.nr. 309-

313; OASN, inv.nr. 314).   55 Ekamper en Mol, ‘De bevolking van Leeuwarden’; Boom, 

Stavoren 1740-1840; www.kleinekerkstraat.nl; Smits en Smits, Dokkum in kadastraal 

perspectief, 4-11; www.hisgis.nl/hisgis/over (geraadpleegd op 1 mei 2016); Werkgroep 

Geschiedenis, ‘De stad Bolsward in 1562’, 121-127; Tolsma, ‘Vier nieuwe indexen’, 26-

28; Leeuwarder Courant, 3 maart 1989, p. 17.  56 Het betreft advertenties van publieke 

veilingen in de Leeuwarder Courant van 11-10-1806 en de Vriesche Courant van 08-11-

1806.  57 Eekhoff, Wijkboek van Leeuwarden, 3-4; Oly, Leeuwarder straatnamen, 10-

14.   58 Otten, ‘De huisnummering’, 142-152; Oly, Leeuwarder straatnamen, 6, 14-17.

h

Bronnen en Literatuur

Archivalia

Gemeente Franekeradeel (Franeker)
 Oud Archief Bolsward (OAB)
 Oud Archief Franeker (OAF)
 Oud Archief Sneek (OASN)
Gemeente Súdwest-Fryslân (IJlst)
 Oud Archief IJlst (OAIJ)
Gemeentearchief Harlingen (Harlingen)
 Oud Archief Harlingen (OAH)
Historisch Centrum Leeuwarden
 Gemeentebestuur Leeuwarden (GBL)
 Oud Archief Leeuwarden (OAL) 
Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân (Dokkum)
 Oud Archief Dokkum (OAD)
 Oud Archief Hindeloopen (OAHL)
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 Oud Archief Workum (OAW)
Nationaal Archief (’s-Gravenhage)
 Collectie Gogel (CG) 
Tresoar (Leeuwarden)
 Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd (GFF)
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