geregistreerd. Dit gebeurde in 1824, in 1829 en in
1839. Uit de registers blijkt dat steeds dezelfde num
mering per wijk werd aangehouden. 12>.
Ook in het eerste bevolkingsregister, van 18501859, werden de bewoners per wijk met de oude
doorlopende huisnummers ingeschreven. Pas in 1859
werd door de gemeenteraad gediscussieerd over een
nummering per straat. Op 15 september 1859 werd
beraadslaagd over de "verordening tot verdeeling der
gemeente in wijken en de nummering der huizen" 13l.
In deze verordening wordt vastgehouden aan de oude
wijksgewijze nummering en een van de raadsleden
stelt voor om daar nog een afzonderlijke nummering
per straat aan toe te voegen. Het nummer van de wijk
zou dan met zwarte en dat van de straat met rode let
ter moeten worden aangeduid. Andere raadsleden za
gen het nut van een straatsgewijze nummering niet in:
"Het eenige voordeel is, dat het gemakkelijk zal zijn
voor de brievenbestellers, doch dat telt Spr!eker] niet".
Men vreesde ook grote verwarring en noemde als
slecht voorbeeld Amsterdam, waar de huizen volge
schreven stonden met allerlei nummers. Men bleef dus
op de oude voet doorgaan.
Pas in 1879 werd bij de "Verordening tot nomme
ring der huizen en tot verdeeling der gemeente in wij
ken" 14) een belangrijke wijziging ingevoerd: in de
binnenstad werden de huizen nog per wijk genum
merd, maar in de buitenwijken (dus de wijken 1-M)
koos men nu voor een doorlopend nummer per
straat. Deze maatregel was nodig, omdat men met de
wijksgewijze nummering in de zich snel uitbreidende
buitenwijken steeds meer in de knoop kwam te zit
ten. Bij nieuwbouw moesten de huisnummers in de
volgnummering van de wijk ingepast worden, waar
door letters en subnummers aan de volgnummers
toegevoegd moesten worden. Vooral in wijk I ont
stonden ingewikkelde nummers, zoals 55a4, 7371 en
224ddd boven. Door de nieuwe nummering per straat
werden deze problemen grotendeels opgelost.
Met ingang van 1 januari 1891 werd voor de ge
hele gemeente. dus ook voor de binnenstad, een
nummering per straat ingevoerd. Ook de wijkindeling
en de werkzaamheden van de wijkmeesters werden
bij de in 1890 opgestelde verordeninglSl rigoureus
veranderd. Voor de huisnummering waren de wijken
niet meer van belang, maar de bevolkingsregistratie
vond nog jarenlang per wijk plaats. Pas in 1923 wer
den de wijken opgeheven.
Artikel 1 van de verordening uit 1890 bepaalde,
dat er voor elke straat een doorlopende nummering
zou komen. De nummers moesten volgens artikel 2
ter grootte van 1O cm op de huizen worden aange
bracht. Artikel 3 bepaalde de te volgen systematiek,
die tot op de dag van vandaag geldt: de oneven
nummers rechts, de even nummers links vanaf het
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stadhuis naar de grenzen van de gemeente toe. Bij
aanbouw aan slechts één zijde van de straat werden
opeenvolgende nummers geplaatst. De huizen van
de buitenwijken werden voor een deel weer vernum
merd. Gelukkig werden net als in 1879 vernumme
ringslijsten opgesteld16l.
In 1916 werd bepaald dat de huisnummers meer in
het oog springend op de voorgevel van elk gebouw
moesten komen en dat er een nieuw model nummer
plaatje zou worden ontworpen. Een andere bepaling
in 1916 was, dat voor bepaalde straten de numme
ring in een andere richting mocht plaatsvinden, indien
B.en W. dat doelmatiger achtten.17) In 1917 werd
dan ook meteen al de Oudegracht vernummerd.
Uiteraard waren er ook na 1917 nog incidenteel
vernummeringen nodig in verband met nieuwbouw,
sloop, samenvoeging of splitsing van percelen. Een
nummering per wijk is echter voorgoed van de baan.
Van de uit de Franse tijd stammende wijkindeling is
alleen de naam Wijk C overgebleven. En slechts hier
en daar zijn in de stad nog sporen van de oude num
mering te vinden 18).
Gemeentelijke Archiefdienst. J.N. van der Meuten
Alexander Numankade 199, 3572 KW Utrecht

Noten:
1. Dit artikel is ontleend aan een uitvoerige hand
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13. GAU, bibl.sign: XXXIII E 4, pag. 118-120.
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