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VOORWOORD

Het boek The Built Form of Western Cities was voor mij de eerste
kennismaking met de stadsmorfologie. Sinds het verschijnen van dit
boek zijn tien jaar verstreken waarin ik verder kennis heb gemaakt met
dit brede interdisciplinaire veld. In deze afgelopen tien jaar heb ik
getracht om de methoden en technieken van stadsmorfologisch
onderzoek een bredere bekendheid te geven. Dit proefschrift is hieraan
een bijdrage.

In de afgelopen jaren heb ik kennis kunnen maken met de verschillende
hoofdrolspelers van de stadsmorfologie. Dit was mogelijk in het kader
van het onderwijsprogramma van Kunst- en Architectuurgeschiedenis
van de Rijksuniversiteit Groningen, en door de verschillende
bijeenkomsten van het International Seminar on Urban Form. Deze
ontmoetingen en het onderwijs hebben altijd zeer stimulerend gewerkt.
Een andere stimulans is de ontwikkeling van ICT binnen de Letteren
geweest. Niet alleen heeft hierdoor automatisering een belangrijke
plaats gekregen in het onderwijs en onderzoek, het is op deze manier
ook mogelijk geweest een eigen richting in het stadsmorfologisch
onderzoek te ontwikkelen. Juist het onderzoeksgebonden onderwijs op
het raakvlak tussen ICT en stedenbouw heeft voor mij zeer motiverend
gewerkt. De snelle ontwikkelingen op het gebied van beeldverwerking,
internet en het ruimtelijk onderzoek zorgen er soms voor dat je wordt
ingehaald door de tijd: tijdrovende en zelf ontwikkelde methoden blijken
in de nieuwste software te zijn opgelost. Ik heb dit altijd als een
positieve ontwikkeling gezien, het helpt de methode beter te
doorgronden.

Graag wil ik iedereen bedanken die de totstandkoming van dit
proefschrift mogelijk hebben gemaakt. Allereerst mijn promotoren,
prof.dr. Ed Taverne is voor mij nog steeds de belangrijkste katalysator,
zijn vertrouwen en inspirerende commentaren zijn onmisbaar geweest in
de afgelopen jaren. Prof.dr. J.W.R.Whitehand heeft mij de afgelopen
jaren veelvuldig met goede raad bijgestaan. Verschillende collega's en
oud-collega's binnen de  Faculteit der Letteren en het International
Seminar on Urban Form wil ik bedanken voor hun hulp, steun en
meedenken in de afgelopen jaren. Dr. Erik Kleyn die mij introduceerde in
het beeldverwerkingsonderzoek, drs. Marieke Blaauw die mij hielp bij het
archiefonderzoek en dr. Jan de Jong voor zijn hulp bij de correctie van
het manuscript. Veel heb ik mogen leren van prof.dr. Jürgen Lafrenz en
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dr. Terry Slater die mij geholpen hebben de metrologische analyse eigen
te maken. Prof.dr. Jean Castex, prof.dr. Pim Kooij, prof.dr. George
Welling en prof.dr. Auke van der Woud voor hun academische
commentaren op dit boek. Bijzonder dank ik drs. Catherine Blain die mij
de mogelijkheid bood dit boek af te ronden. Verder wil ik allen bedanken
die mij binnen de universiteit de mogelijkheid boden onderzoek te doen,
Dora Bijleveld die altijd klaar staat, prof.dr.ir. John Nerbonne voor de
ruimte die hij mij heeft geboden. D. Kuijken en drs. M. de Jonge van het
gemeentearchief Groningen voor hun hulp. Dit boek werd gedrukt door
het grafisch centrum van het facilitair bedrijf van de Rijksuniversiteit
Groningen, allen die hierbij betrokken waren ben ik zeer erkentelijkheid
voor de plezierige samenwerking.

De steun die ik van mijn ouders, familie en vrienden heb ontvangen is
steeds groot geweest. Hiervoor mijn dank. Een bijzonder woord van
dank ook voor Margreet en Oscar, die hun echtgenoot en vader veel
hebben moeten missen in de afgelopen jaren. Dank je wel voor jullie
steun en vertrouwen.
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INLEIDING

In deze stedenbouwhistorische studie worden uiteenlopende methoden
en technieken op het gebied van stads morfologisch onderzoek, getoetst
aan de ruimtelijke orde van een bescheiden stadswijk in Groningen uit
het begin van de zeventiende eeuw. Het boek is daarom niet alleen een
bijdrage aan de ruimtelijke geschiedenis van de Nederlandse stad, maar
tegelijk ook een methodisch-theoretische studie die de betekenis wil
aantonen van de stadsmorfologie voor de analyse van ruimtelijke
structuren, zowel naar hun ontstaan als hun transformatie in de tijd.

In kringen van geografen, architecten en historici wordt de morfologie in
algemene zin opgevat als de studie van de stedelijke vorm. Preciezer
geformuleerd: de stadsmorfologie houdt zich bezig met het onderzoek
(beschrijving, classificatie en analyse) van al die factoren die bijdragen
aan de wording en verandering van de fysieke structuur van de stad.
Stadsmorfologen spreken daarbij bij voorkeur over ‘stedelijk weefsel’, en
onderscheiden daarin uiteenlopende elementen als nederzetting,
wegenstelsel, parcellaire structuur en bebouwde of onbebouwde ruimte
die ieder met een eigen dynamiek en aan de hand van verschillende
tijdstokken, actief werkzaam zijn in de plattegrond van de stad. Door
deze aandacht voor de zuiver fysieke elementen van het stedelijk milieu,
is de morfologische benadering van stedelijke ontwikkelingen
complementair aan die welke zich in eerste instantie richt op de sociaal-
wetenschappelijke of architectonische ideeën en concepten welke aan de
planvorming en inrichting van de stedelijke ruimte, zowel in het heden
als verleden, ten grondslag liggen.

De geschiedenis van zowel de stedenbouw als van de stad in Nederland -
sedert de late Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag - kent weinig
geslaagde voorbeelden van zuiver stadsmorfologische studies. Weliswaar
zijn we sinds 1978 goed op de hoogte van de geschiedenis van de
stadsuitleg in de Republiek, maar de beschikbare kennis heeft vooral
betrekking op de plan- en besluitvorming en de daaraan ten grondslag
liggende ideeën en theorieën; naar de feitelijke productie en
morfologische karakteristieken is (nog) steeds weinig onderzoek gedaan.
Dat geldt ook voor het in 1995 gepubliceerde handboek Stedebouw. De
geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, waar
weliswaar in de inleiding uitvoerig aandacht wordt besteed aan de
recente historiografie van de morfologie in de brede zin van het woord,
maar in de daarop volgende, feitelijke analyses daar volkomen aan
voorbij gaat. Ook dit boek komt niet met een afgeronde en sluitende,
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morfologische analyse van een Nederlandse stad. Het is veeleer een
bescheiden aanzet daartoe en wil niet meer zijn dan 1. een
inventarisatie van het methodisch instrumentarium waar de
stadsmorfologie op dit moment over beschikt en 2. een voorlopige
toetsing van de bruikbaarheid daarvan voor toekomstig stadsonderzoek,
aan de hand van een ruimtelijke analyse van een zeventiende-eeuwse
stadswijk in Groningen waarover tot nu toe weinig bekend was.

Deze studie wil een stimulans geven aan het morfologisch
stadsonderzoek in Nederland dat, internationaal, tot nu toe enigszins is
achtergebleven. Weliswaar is vanuit de Technische Universiteit Delft,
met de baanbrekende studies van Visser, in de jaren zestig een begin
gemaakt met het morfologisch onderzoek naar steden als Schoonhoven,
Leiden en Delft, maar dat beperkte zich vooral tot de (reconstructie van)
de middeleeuwse stadsplattegrond. Bovendien heeft het in de recente
tijd nauwelijks nog een vervolg gekregen. Daardoor is Nederland ook
zwak vertegenwoordigd in het internationale netwerk van
stadsmorfologen (ISUF) waarin geografen, architecten en
stedenbouwkundigen uit de hele wereld samenwerken.

Morfologisch stadsonderzoek heeft niet alleen een uitgesproken functie
in het (stedenbouw) historisch onderzoek naar de stad, maar levert
bovendien fundamentele kennis die van betekenis is voor de aanpassing,
invulling en uitbreiding van bestaande steden, kortom voor het huidige
stadsontwerp. Met name het Franse stadsmorfologisch onderzoek
waarover uitvoerig in het eerste deel wordt gerapporteerd, verschaft de
morfologisch georiënteerde geschiedschrijving het eigentijds ontwerp
een reële band met het verleden en fungeert zij als een referentiekader
en toetssteen van theoretische speculatie en architectonische inventie.
Anders dan landen als Italië of Frankrijk, kent Nederland nauwelijks een
traditie van productieve verbindingen tussen architectuur en
geschiedenis al zijn er incidenteel wel architectenbureaus en individuele
ontwerpers (zoals bijvoorbeeld het bureau De Nijl Architecten in
Rotterdam) die zich kenmerken door een sterk analytische benadering
van eigentijdse, stedelijke vraagstukken waarbinnen zowel morfologie
als typologie fungeren als fundamentele categorieën van
kennisverwerving en van -representatie. Tot welke resultaten het
ontbreken van een dergelijke behoedzame manier van stads- en
stedelijke vernieuwing kan leiden, is goed te zien in de in dit boek
bestudeerde stadswijk in Groningen, waarvan het weefsel sedert de
jaren zestig onherstelbaar beschadigd is door grootschalige, nauwelijks
aan geschiedenis en ruimtelijke context gerelateerde, architectonische
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objecten.

Deze studie heeft een drieledige opzet: in het eerste deel worden in drie
hoofdstukken de verschillende richtingen binnen het huidige Europese
stadsmorfologisch onderzoek in kaart gebracht: de overwegend Duitse
en Engelse, stadsgeografische traditie, die tijdens het interbellum tot
bloei is gekomen met als belangrijkste representant, de geograaf
Conzen; daarnaast de strikt architectonische traditie zoals die
halverwege de jaren zestig in Italië tot bloei is gekomen met als
belangrijkste ‘aandrijver’: de architect Muratori; en, tenslotte, de tot de
dag van vandaag zeer actieve, Franse traditie zoals die zich vanaf het
begin van de jaren zeventig heeft ontwikkeld en waarin de geografische
èn architectonische invalshoeken samenkomen en bovendien worden
gecombineerd met elementen uit de Amerikaanse sociale planning.

Weliswaar bieden deze studies ieder afzonderlijk geen directe
aanknopingspunten voor een analyse van de zeventiende eeuwse
stadswijk van Groningen – de in deze studie gehanteerde casestudie -
maar tezamen vormen zij het methodische kader waarbinnen het
morfologisch onderzoek naar een Groningse stadswijk heeft
plaatsgevonden. Een belangrijke reden waarom deze studie zoveel
aandacht schenkt aan de historiografie van de Europese stadsmorfologie
is dat een dergelijke geschiedschrijving tot nu toe niet bestond.

Het tweede deel van deze studie is gewijd aan het belangrijkste
methodisch instrument van de morfologische analyse: de kaart c.q. de
cartografie. Een belangrijk struikelblok in veel stadsmorfologische
methoden is dat er veel gebruik wordt gemaakt van cartografische
documenten, maar dat deze door hun veelvormigheid lastig bruikbaar
zijn als primaire bron. Ook ontbreek veelal een kritische reflectie op de
gebruikte bronnen. De oplossing die in deze studie wordt gepresenteerd
ligt in een digitale atlas waarin alle documenten “schaalloos” zijn en
zodoende beter vergelijkbaar. De totstandkoming van deze atlas is
beschreven in deel 2.

In de verschillende hoofdstukken van het tweede deel wordt nader
ingegaan op de wijze waarop de kaart wordt gebruikt in stadshistorisch
onderzoek niet alleen als medium ter visualisering van informatie, maar
vooral ook als authentieke bron van specifieke, in het stadsplan besloten
kennis van stedelijke processen en ontwikkelingen. Ter verheldering van
dit onderscheid wordt een uitvoerige schets gegeven van drie
cartografische projecten die ieder afzonderlijk illustratief zijn voor de
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potenties van de cartografie voor het huidige (stads)historische en
stedenbouwhistorische onderzoek in internationaal verband. De kern van
het tweede deel bestaat evenwel uit een beschouwing over de rol van de
computer bij het gebruik en de verwerking van historisch kaartmateriaal.
Binnen het brede veld van de stadsmorfologie is een groeiende
belangstelling voor de geautomatiseerde verwerking van het voor de
analyse noodzakelijke bronnenmateriaal, en zelfs voor een
(gedeeltelijke) geautomatiseerde analyse van de stedelijke plattegrond.
De toenemende capaciteit van computersystemen alsmede de
ontwikkeling van geavanceerde programmatuur levert hierbij een
belangrijke bijdrage. Het gebruik van dergelijke systemen in de
stedenbouw historische context is echter verre van een onproblematisch.
De geautomatiseerde analyse van historische kaartmateriaal vraag om
een speciale manier van invoer en codering van het materiaal. Hiervoor
moeten alle beschikbare materiaal op gelijke schaal worden ingevoerd,
hetgeen gezien de veelvormigheid van het materiaal geen gemakkelijke
opgave is. Voor de analyse van het materiaal zijn de geografische
informatie systemen die volledig ingericht zijn voor de analyse van
ruimtelijk gegevens het belangrijkste instrument. Geografische
informatiesystemen zijn, in combinatie met beeldverwerkende
technieken, ook in staat het cartografische materiaal zodanig te
bewerken dat een invoer zonder verlies van informatie mogelijk is. Maar
het historisch bronnenmateriaal is niet ten allen tijden uniform,
meetmethode van zeventiende eeuwse landmeters kennen een
toenemende afwijking hoe verder het te meten punt zich van het
standpunt van de landmeter bevindt. Dergelijke foutmarges zijn met
behulp van de geautomatiseerde gegevensverwerking te compenseren
indien deze een regelmatig patroon vertonen, zeker op dit punt heeft de
geautomatiseerde verwerking een belangrijke meerwaarde.

Tenslotte: in het derde en laatste deel staat de geschiedenis en een
aanzet voor morfologische analyse van de noordelijke stadsuitleg van de
stad Groningen, waartoe officieel in 1616 werd besloten, centraal. Over
deze stadsvergroting is relatief weinig bekend: zowel de geschreven als
getekende bronnen zijn uiterst summier. Ook de literatuur is, bijgevolg,
schaars. Dat is de reden waarom in het kader van deze studie niet alleen
aanvullend archivalisch onderzoek is verricht, maar bovenal de
plattegrond van de stadsuitleg zelf, zoals die tot de dag van vandaag
voor handen is, tot bron van kennis en analyse is gemaakt. Om daarvan
de geheimen, de orde en de wetmatigheden te doorgronden en op te
kunnen sporen, is selectief gebruik gemaakt van stadsmorfologische
methoden en werkwijzen zoals die in het eerste deel zijn geanalyseerd.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

17

Daarbij heeft met name het door de Engelse stadsgeografen ontwikkelde
model ter bestudering van prestedelijke nederzettingen tal van
waardevolle indicaties opgeleverd over uiteenlopende kwesties als de
situering, oriëntatie en omvang van de toekomstige stadswijk. Kwesties
waarover in de geschreven en getekende bronnen nauwelijks enig
uitsluitsel te vinden is.

Een belangrijk element voor de analyse van de uiteindelijke stadsvorm
en inrichting zijn de fortificatiewerken rondom de stad. Zij vormen een
element dat in stadsmorfologische studies onderbelicht is gebleven. Voor
de analyse is het belangrijk inzicht te hebben in de achterliggende
theorie van deze werken. Om deze reden wordt aan de hand van
traktaten, de theoretische maar veelal ook zeer praktische handleidingen
voor de militair ingenieurs, een beschrijving gemaakt van het planproces
en de daadwerkelijke aanleg van de vestingwerken van Groningen.

De analyse van het planproces vindt plaats door een archivalisch
onderzoek naar de verschillende betrokkenen in het proces: de prins van
Oranje, de Friese stadhouder, het stadsbestuur van Groningen en
verschillende landmeters en ingenieurs. Hun briefwisseling blijkt naast
de verslagen van het stadsbestuur en de Staten-Generaal een
belangrijke bron van informatie. In enkele gevallen zijn deze archivalia
te koppelen aan cartografische bronnen, zoals bijvoorbeeld in het geval
van een plan van Arent Arents en Salomo Anthonij voor de aanpassing
van de wal ten noorden van de bestaande stad. Het beeld dat uit de
archiefstukken naar voren komt is dat Prins Maurits en Willem Lodewijk
ernaar streefden Groningen om te vormen tot een speerpunt in de
verdediging van het noorden van het land. Voor de stad Groningen stond
voorop dat de stad uitgebreid diende te worden en de
waterhuishoudkundige structuur dusdanig moest worden aangepast dat
de handel in de stad hiervan zou profiteren. Een proces dat, zoals de
bronnenstudie laat zien, al startte voordat ook nog maar werd nagedacht
over de uitbreiding. Dit complexe eisenpakket leidde uiteindelijk tot
aanpassing van enkele waterwegen rondom de stad waar de stad nog
meer dan daarvoor de spin in het web van de Ommelanden werd.
Tegelijkertijd hebben deze waterstaatkundige aanpassingen ook een
belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de vorm van de nieuwe stad.

De bestudering van de aanleg van de vestingwerken gebeurt op basis
van enkele bestekken. Deze geven vooral een beeld van de
noodzakelijke mankracht en de hoeveelheid werk die verzet moest
worden voor een dergelijk project. Tevens geven zij een beeld van de
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stapsgewijze totstandkoming van de nieuwe uitleg.

In het laatste hoofdstuk vindt een analyse plaats van de laatste fase van
de aanleg: de civiele invulling van het nieuwe gebied het straten
patroon, de bouwblokken en de onderverdeling van de blokken in
percelen. In het verleden hebben een aantal auteurs de uitleg van
Groningen beschreven als een voorbeeld van ‘ideale planning’ maar zij
tonen nauwelijks aan waarom het plan ideaal zou zijn. Met behulp van
de metrologische analyse, gebruikt voor de reconstructie van de lay-out
en de civiele invulling, wordt de plattegrond onder de loep genomen om
aan te tonen dat niet zozeer de plattegrond maar de stadsvorm ideaal is.

Om de bovenstaande analyses ter bepaling van de stadsvorm en
inrichting te kunnen uitvoeren wordt in het derde deel gebruik gemaakt
van computer gestuurde bewerkingen van het beschikbare
kaartmateriaal in combinatie met de geschreven bronnen. Deze
bewerkingen hebben geleid tot een drietal nieuwe kaarten die het directe
resultaat zijn van de ruimtelijke analyse en die kunnen worden gebruikt
ter ondersteuning van een verdere morfologische analyse doordat zij
juist die informatie kan geven waar de bestaande instrumenten, die van
het cartografisch onderzoek, te kort schieten.
Dit materiaal heeft betrekking heeft op a) de geografische
‘draagstructuur’ van de stadsplattegrond van Groningen b) de exacte en
ideale vorm van de rond de stads geprojecteerde fortificaties en c) de
ruimtelijke inrichting en vooral de parcellaire indeling van de sedert
1616 ontwikkelde noordelijke stadsuitleg.

Deze kaarten zijn de volgende:
a. Op basis van de schaarse voor de stad Groningen aanwezige
meetgegevens is door middel van interpolatie een hoogtelijnenkaart en
een model van de niveauverschillen in de stad gemaakt. Dit model vormt
in combinatie met de bodemkaart een belangrijke bron wat betreft de
onderliggende geografische structuur van de stad. Doordat dit model
tevens gebruikt kan worden als ondergrond voor andere kaarten zijn
deze hierdoor te visualiseren en te analyseren in drie dimensies. Op deze
wijze is bijvoorbeeld het tracé van straten te relateren aan de
onderliggende structuur. Ook kan worden aangetoond in hoeverre bij de
planning wel degelijk rekening werd gehouden met de relatief kleine
hoogte verschillen in de stad Groningen. Dit laatste blijkt onder meer
ook uit een drietal manuscriptkaarten uit het begin van de zeventiende
eeuw die deze stelling ondersteunen.
b. De theorie uit zeventiende eeuwse traktaten over vestingbouw in
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combinatie met gegevens uit kaarten waaruit de precieze vorm en
omvang van de verdedigingswerken af te lezen is, leidden in dit
onderzoek tot een reconstructie van de idealen van de militair ingenieur.
Deze structuur blijkt terug te gaan op een geometrische figuur waarin
zowel de middeleeuwse stad als de nieuwe stadsuitleg passen. De kaart
van de ideale circumvalentie laat zien wat de gedachten van de
ingenieur kunnen zijn geweest.
c. De plankaart, het getekend kaartbeeld waarop de essentiële
elementen van de oorspronkelijk geplande morfologische structuur -
vestingwerken, infrastructuur en parcellering - in hun onderlinge
samenhang worden weergegeven, is waarschijnlijk door het vele gebruik
verloren gegaan. Een dergelijke kaart, waarvan we op basis van een
aantal vermeldingen in de raadsverslagen kunnen aannemen dat deze
bestaan moet hebben, is een belangrijk document voor de analyse van
de oorspronkelijke structuur en de daaropvolgende transformaties. Een
belangrijk doel van deze studie is dan ook een hypothetische kaart te
reconstrueren op basis van het geschreven en getekende materiaal dat
wel voorhanden is. De kaart die het resultaat is van dit onderzoek zal in
de toekomst de basis kunnen zijn voor een verdere morfologisch
analyse. In dit onderzoek is van het gebruik van de gereconstrueerde
plankaart een voorbeeld gegeven door de perceelsdimensies die het
resultaat zijn van de metrologische analyse, op de reconstructie in te
tekenen en deze beide kaartbeelden te vergelijken.

Op basis van de drie reconstructies kan in de toekomst verder
morfologisch onderzoek plaatsvinden waarbij ook andere analyse
methoden zoals die in het eerste deel zijn beschreven, kunnen worden
toegepast. Deze studie vormt als zodanig een methodologisch
framework voor verder onderzoek voor stadsvorm onderzoek dat niet
alleen toepasbaar is op Nederlandse steden maar tevens op stedenbouw
in het algemeen. De in het tweede deel beschreven methode van
geautomatiseerd historisch cartografisch onderzoek is daarvoor echter
de onontbeerlijke basis.
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DEEL 1

TRADITIES IN DE STADSMORFOLOGIE

INLEIDING

Stadsmorfologisch onderzoek is een methode om de vormgeving en
transformatie van ruimtelijke structuren - zowel van stedelijke als
landelijke gebieden - te beschrijven en te analyseren. Het woord
morfologie betekent vormleer en wordt in verschillende
wetenschappelijke disciplines gebruikt ter omschrijving van het
onderscheid dat men maakt tussen enerzijds de vorm en anderzijds de
verandering van een of meer objecten. In veel gevallen is de term een
synoniem voor de veranderingen in de stadsvorm. Sinds het begin van
de jaren tachtig is het onderzoek naar de urban form en de daaraan
gelieerde veranderingsprocessen, uitgegroeid tot een interdisciplinaire
wetenschap. Dit groeiproces is nog steeds gaande en leidt regelmatig tot
discussies. Om dergelijke discussies te voeren is vanaf 1994 een aantal
internationale onderzoeksgroepen bijeengebracht onder de paraplu van
het International Seminar on Urban Form (ISUF), een organisatie die
zich bezighoudt met de bestudering van de stadsmorfologie. De eerste
‘Anglo-German seminars’ werden al in 1982 gehouden. Vanaf 1994
werden deze seminars over stadsvorm gehouden in het Zwitserse
Lausanne, waarbij ook de Franse en Italiaanse onderzoekers betrokken
waren.1

Het eerste nummer van het tijdschrift Urban Morphology verscheen in
1997 bij het eerste symposium van het International Seminar on Urban
Form (ISUF) in Birmingham. In de eerste aflevering van het nieuwe
tijdschrift geeft Anne Vernez Moudon, de voorzitster van de ISUF, een
beknopte historiografie van het morfologisch onderzoek. Daar zegt zij
over het begrip stadsmorfologie: ‘Urban Morphology is the study of the
city as human habitat’.2 Dankzij deze brede omschrijving van het begrip
stadsmorfologie is het mogelijk dat vertegenwoordigers van
verschillende disciplines - architecten, stedenbouwkundigen, historici,
geografen - betrokken zijn bij de analyse van de stedelijke ontwikkeling

                                                
1 Een verslag van het tweede seminar is uitgegeven in de serie Ville Recherche

Diffusion, Ecole d'Architecture de Nantes. Het verslag van het eerste seminar is
niet gepubliceerd.

2 Moudon (1997), 3-10.
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vanaf het moment van ontstaan tot aan de veranderingen die
momenteel plaatsvinden. Niet alleen vanuit de verschillende disciplines,
maar ook vanuit verschillende landen en regio’s zijn groepen aan te
wijzen die zich elk op een eigen wijze met stedelijke
transformatieprocessen bezighouden. Doordat deze groepen pas sinds
een aantal jaar samenkomen zien onderzoekers zich thans
geconfronteerd met uiteenlopende benaderingswijzen. In het verleden
lijken het - ondanks grote onderlinge overeenkomsten in methode en
aanpak - vooral taalbarrières te zijn geweest die een directe uitwisseling
van ideeën op grote schaal tussen de Duits-Angelsaksische en Frans-
Italiaanse scholen hebben bemoeilijkt, hoewel daartoe wel initiatieven
zijn genomen.3

Binnen het multidisciplinaire vakgebied van de stadsmorfologie bestaan
verschillende ‘bloedgroepen’, waarvan de belangrijkste zijn: een Duits-
Angelsaksische traditie, die grotendeels zijn oorsprong heeft in het werk
van de geograaf M.R.G. Conzen; en een Frans-Italiaanse school met als
basis het onderzoek van de architect S.Muratori en diens leerling
G.Cannigia; en een Franse school, die vertegenwoordigd wordt door de
architecten J.Castex en Ph.Panerai.

Naast de genoemde richtingen zijn er in verschillende andere landen
afzonderlijk opererende onderzoeksgroepen die zich binnen de ISUF
richten op de studie van veranderingen in de plattegrond van de stad,
bijvoorbeeld in Spanje, Polen, de Verenigde Staten en Nederland.4

In haar genoemde artikel onderscheidt Moudon drie theoretische
uitgangspunten, te weten: ‘the study of urban form for descriptive and
explanatory purposes, for prescriptive purposes and to assess the impact
of past design theories on city building’.5 Het eerst genoemde
uitgangspunt komt voort uit de Engelse geografische traditie, het tweede
is typerend voor de Italiaanse architectonische invalshoek en het derde

                                                
3 De publicaties van de Engelse architect I.Samuels en de studie van P.Merlin en

F.Choay zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Een overzicht van de publicaties van
Samuels is te vinden in: Samuels (1990), 415-435. Merlin et Choay (1988).

4 Een overzicht van de Spaanse stadsmorfologische is gegeven in: Vilagrasa Ibarz
(1998), 35-44. De basis voor deze stroming ligt in de Frans-Italiaanse school. Het
Poolse onderzoek concentreert zich in het onderzoek van de geograaf Marek Koter.
Het Amerikaanse stadsmorfologisch onderzoek heeft als belangrijkste
vertegenwoordigers A.Vernez Moudon, M.P.Conzen en B.Hillier. Een Nederlandse
traditie ontstond aan het begin van de zestiger jaren met het onderzoek van
J.C.Visser naar Schoonhoven.

5 Moudon (1997), 8.
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lijkt specifiek voor de meer theoretische en normatieve benadering van
de Franse school. Vooral het eerste en het derde punt - de analyse van
de totstandkoming en de geschiedenis van de stad en de hierbij horende
theoretische achtergronden – zullen in het kader van deze studie verder
worden uitgewerkt.

In de volgende hoofdstukken komen de geografische, architectonische
en normatieve tradities binnen het huidige stadsmorfologisch onderzoek
aan de orde. Aan de hand van een aantal studies zal worden onderzocht
welke methodisch-theoretische concepten binnen deze tradities worden
gehanteerd en op welke wijze die hebben geleid tot bruikbare resultaten.
Deze studies zijn: Alnwick (1960) en Withby (1958) van M.R.G.Conzen,
het onderzoek naar Venetië van S.Muratori (1959), de studie van het
gebied rond de Hallen in Paris van A.Chastel en F.Boudon (1977), het
onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van Versailles door J.Castex
en P.Panerai (1980). Weliswaar bieden deze studies ieder afzonderlijk
geen directe aanknopingspunten voor een analyse van de zeventiende
eeuwse stadswijk van Groningen – de in deze studie gehanteerde
casestudie - maar tezamen vormen zij het methodische kader
waarbinnen het morfologisch onderzoek naar een Groningse stadswijk
heeft plaatsgevonden.
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DE GEOGRAFISCHE TRADITIE IN DE STADSMORFOLOGIE

INLEIDING

Morfologie als vormleer werd aan het begin van de 19e eeuw voor het
eerst beschreven door J.H.W.Goethe, in een boek over
natuurwetenschappen.6 Sindsdien is de term in het vakgebied van de
geografie in zowel beschrijvende, als in analytische zin toegepast,
waarbij wiskundige begrippen als geometrie en topologie een belangrijke
rol spelen. Aan het einde van de vorige eeuw paste de Duitse geograaf
Schlüter het begrip morfologie voor het eerst toe in de studie van wat hij
het Kulturlandschaft noemde.7 Hij streefde naar een ‘gedetailleerde
beschrijving van zichtbare en tastbare, door de mens gemaakte vormen
en van hun genetische en functionele uitleg, in termen van doel en
menselijke actie en in de context van de geschiedenis en de natuurlijke
omgeving’.8 Juist doordat Schlüter in deze benadering uitging van een
‘uitleggende’ in plaats van een beschrijvende morfologie (morfografie) is
deze richting vanuit een historisch-cultureel oogpunt - waarbij een
verklaring van het ontstaan van de vorm en van de context waarin
vormen zijn ontstaan een grote rol speelt - geschikt voor het beschrijven
van de stedelijke vorm. Drie aspecten spelen in deze ‘uitleg’ een rol: de
vorm, de functie en hun ontwikkeling in de tijd. Deze driedeling van de
morfologie werd in 1960 door de geograaf M.R.G. Conzen tot grondslag
gemaakt voor zijn methodische analyse van de ontwikkeling van de
ruimtelijke structuur van het Engelse stadje Alnwick. Het belang van het
historisch-culturele aspect in Schlüters methode werd evenwel voor het
eerst erkend door de Oostenrijkse geograaf H. Hassinger, die zich in de
twintiger jaren bezighield met het in kaart brengen van gebouwen ten
behoeve van de monumentenzorg.9 De door hem ontwikkelde
Kunstgeographie richtte zich op het behoud van waardevolle
artefacten.10 In 1927 voegde Hassinger - in zijn studie van Basel –
daaraan ook andere aspecten toe zoals gebruik van land en gebouwen
en bewoningsdichtheid.

                                                
6 Goethe (1817).
7 Deze benaderingswijze wordt in de stadsgeogR.A.F.ische literatuur aangeduid als

Kulturgeographie.
8 Dit is hoe J.W.R. Whitehand in 1981 het morfologische werk van Schlüter

samenvat op basis van diens in 1903 verschenen boek over nederzettingen in
noordoost Thüringen. Whitehand (1981).

9 Hassinger (1916)
10 Hassinger en Schaefer,
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Een combinatie van de Kunstgeographie van Hassinger en de
Kulturgeographie van Schlüter leidde tot de stadsmorfolgische studie van
de stad Danzig door W.Geisler.11 Niet alleen diens analyse van de stad,
maar vooral de wijze waarop hij de resultaten cartografisch
presenteerde, maakt deze studie tot één van de meest invloedrijke
werken in de voorgeschiedenis van de stedelijke morfologie. In 1924
kwam Geisler met een samenvattend ruimtelijk (architectuur) historisch
handboek van de Duitse stad: Die deutsche Stadt.12 Daarin heeft hij drie
morfologische aspecten: locatie (site), plattegrond en gebouwen, in een
groot aantal Duitse steden geclassificeerd, beschreven en vooral
vergeleken.

In 1925 gebruikte de geograaf Carl Ortwin Sauer de morfologie vooral
als een methode om verschijnselen en in het bijzonder vormen te
classificeren. 13 Deze drang tot classificatie, die ook in het werk van
Geisler gevonden kan worden, leidde in de jaren 1920 tot kritiek op het
weinig analytisch gehalte van een dergelijke aanpak. Om die reden werd
het werk van de geograaf Walter Christaller, met diens nadruk op
schema’s en modellen, enthousiast ontvangen als ‘antidote to the
unsatisfying morphographic analysis which had begun to dominate the
urban research literature in the late 1930s’.14 De kritiek op de
toenmalige morfografische benadering hield tevens in dat er niet of
nauwelijks gebruik werd gemaakt van grootschalige topografische
kaarten; en er geen relaties werden gelegd met relevante gegevens uit
sociaal economisch onderzoek. Conzen voegde daar in 1981 aan toe:
‘the elements of the urban land utilization pattern, [...], do not depend
fundamentally on the period of origin for their classification’  maar ‘their
location and the pattern as a whole need to be understood in
developmental terms’.15

De koppeling van de morfologie aan sociaal economische gegevens,
maar ook aan andere bronnen zoals bijvoorbeeld oorkonden, is vooral in
Duitsland verder ontwikkeld door stadshistorici. Zij maakten daarbij niet
alleen gebruik van geschreven en gedrukte bronnen, maar ook van
stedelijke plattegronden, zowel in cartografische als in fysieke zin. Deze
richting in het stadsonderzoek begon in 1909 met een bijdrage van P.J.
                                                
11 Geisler (1918)
12 Geisler (1924).
13 Sauer (1963), 327.
14 Slater (1990), 14.
15 Conzen (1981), 79.
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Meier en vormde een belangrijke impuls voor het stadsgeografisch en -
morfologisch onderzoek.16 Aan het einde van de vijftiger jaren heeft
vooral het werk van de stadshistoricus E.Keyser een grote aanzet
gegeven tot het onderzoek naar de (sociale) factoren die een rol spelen
bij de oorsprong, ontwikkeling en fysieke structuur van de stad.17 Keyser
ging bij zijn onderzoek ervan uit dat de originele perceelsstructuur van
een stad kan dienen als basis voor een analyse van een plattegrond,
vooral omdat de oorspronkelijke perceelsindeling een relatief stabiel
element in de plattegrond is. Wat hierbij niet vergeten mag worden, is
dat een plattegrond kan wijzigen bijvoorbeeld als gevolg van het
samenvoegen en splitsen van percelen. Daarom is een controle aan de
hand van archivalia en archeologische bronnen van groot belang.18 De
ontwikkeling van grootschalige stadsplattegronden die geschikt zijn voor
vergelijkend onderzoek is mede daarom van groot belang geweest voor
de latere ontwikkeling van de morfologische onderzoeksmethoden. Een
belangrijk initiatief in dezen is de vervaardiging van stedenatlassen door
onder anderen de Duitse stadshistoricus H.Stoob. Hierop zal in een
volgend hoofdstuk worden teruggekomen.

In 1927 presenteerde de Weense geograaf Hans Bobek in een artikel
met als titel ‘Grundfragen der Stadtgeographie’ zijn visie op de koppeling
van stadsgeografie aan morfologie.19 Bobek stelde dat de opvattingen
van Schlüter en anderen weliswaar bruikbaar zijn, maar dat ook moet
worden gekeken naar de externe krachten die de stadsvorm creëren en
veranderen. Bobek zette zich hiermee af tegen de richting die door
Geisler was ingeslagen en keerde terug tot de basis van de morfologie,
zoals deze was gegeven in het werk van Schlüter.

Op hetzelfde moment dat stadsgeografen en morfologen terugkeerden
naar het werk van Schlüter, kreeg in Berlijn M.R.G. Conzen zijn
geografische opleiding aan de hand van de hierboven beschreven
inzichten, tradities en opvattingen. In de persoon en het werk van
Conzen komen de uiteenlopende lijnen binnen de Duitse traditie zoals
hierboven geschetst samen en vormen zij de basis voor de huidige
Angelsaksische stadsmorfologie.

                                                
16 Meier (1909), cols. 105-121.
17 Keyser (1958).
18 Tot deze conclusie komt ook Thomas Hall in zijn studie naar middeleeuwse

stadsplattegronden. Hall (1980), 4 (noot 3).
19 Bobek (1927), 213-224; idem (1969), 195-220.
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M.R.G. CONZEN’S BIJDRAGE AAN DE STADSMORFOLOGIE - AANZET VOOR DE
METHODE

In 1933 emigreerde de geograaf M.R.G. Conzen van Duitsland naar
Engeland. Met hem kwamen de ideeën van de Duitse stadsgeografen
naar Engeland. Door Conzen’s studies over de stadjes Whitby (1959) en
Alnwick (1961) vormden zij in de vijftiger jaren de grondslagen voor de
Engelse geografische traditie in de stadsmorfologie.20

Conzen kreeg zijn opleiding aan het geografisch instituut van de
Universiteit van Berlijn waaraan halverwege de jaren 1920 belangrijke
geografen als Penck, Louis, Bobek en Vogel verbonden waren. In Berlijn
raakte hij geïnteresseerd in literatuur over de morfologie van het
cultuurlandschap. Na zijn emigratie duurde het enige jaren voordat
Conzen de draad van de geografie weer oppakte. In de tussenliggende
periode studeerde hij planologie (‘town and country planning’) aan de
universiteit van Manchester, en werkte hij enige jaren als adviseur op
een planologisch bureau. Tijdens zijn werk aan de universiteit van
Manchester gaf Conzen de eerste aanzet tot de eerste systematische
typologische analyses van kleine Engelse steden op het niveau van de
kavel. Deze eerste onderzoeken leidden tot een aantal nieuwe kaarten
op basis van de Engelse topografische kaart (Ordnance Survey).21 In
deze kaarten gaf Conzen de verspreiding van een vijftal onderwerpen
weer: gebruik (van zowel de grond als de gebouwen), het type van de
perceelsdominant(en), het materiaal waaruit de muren zijn opgetrokken,
het soort dakbedekking en het aantal verdiepingen uitgedrukt in de
verhouding tussen vloeroppervlak en totaaloppervlak.

De eerste belangrijke publicatie waarin Conzen zijn methoden toepaste
was de studie uit 1958 over het stadje Whitby, aan de oostkust van
Engeland zuidelijk van Newcastle upon Tyne.22 In zijn inleiding motiveert
Conzen zijn keuze voor juist dit stadje als volgt: ‘While it [sc. het

                                                
20 De persoonlijke geschiedenis van M.R.G. Conzen werd ter ere van zijn tachtigste

verjaardag vastgelegd door twee van zijn leerlingen in een videointerview en een
feestbundel met als titel ‘The Built Form of Western Cities’. Slater (1990), 23-36.
Een uitgebreide levensbeschrijving is tevens te vinden in Whitehand (1981).

21 De ordnance survey kaarten zijn de officiële kaarten van de Engelse
topogR.A.F.ische dienst (http://www.ordsvy.gov.uk maart 2001)

22 Conzen werkte vanaf het einde van de oorlog als geograaf aan de universiteit van
Newcastle onder leiding van de geograaf Daysh.
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onderzoek] does not put Whitby among the most famous historic places,
it does make its townscape a very interesting composite historical
monument’.23 Het doel van de studie naar Whitby was tweeledig:
enerzijds educatief, namelijk met behulp van een visuele methode de
jongere generatie te introduceren in de ontwikkeling van de eigen stad,
en anderzijds politiek, om autoriteiten op de noodzaak te wijzen van een
beleid gericht op bescherming. ‘[…] preservation is not everything in the
general context of this discussion. Its value must be balanced against
other functional requirements, and no living community can be expected
to suffer its physical setting as an unconditional strait jacket’.24 Over de
gebruikte onderzoeksmethode zegt Conzen in zijn inleiding bij de studie
naar Whitby erg weinig; de studie lijkt vooral gericht op een
inventarisatie ten behoeve van de monumentenzorg. Toch zijn in deze
studie reeds alle kenmerken aanwezig van de door Conzen ontwikkelde
systematische benadering van de stadsmorfologie

In 1960, enkele jaren na de studie van Whitby, volgde het werk dat de
doorbraak van de Angelsaksische stadsmorfologische methode
betekende. Conzens boek over Alnwick [afb. 1] moest blijkens het
voorwoord de leemte in de Engelse stadsmorfologie opvullen met behulp
van methoden die in de Duitse stadsmorfologie ontwikkeld waren.25

Conzen probeerde de bestaande morfologische aanpak te voorzien van
een meer theoretische en methodische ondergrond. Tevens trachtte hij
een methode te bieden om de geografische complexiteit van de
stedelijke plattegrond te kunnen analyseren. In zijn eerste hoofdstuk,
waarin hij de problemen van het methodisch theoretisch
stadsmorfologisch onderzoek uiteenzette, stelde Conzen dat er sinds het
einde van de jaren 1930 gesproken kon worden van een ‘lack of a
theoretical basis yielding concepts of general application’. Zijn boek bood
hiervoor een oplossing en een theoretische basis.

Als eerste aanzet voor een dergelijke methodische basis introduceerde
Conzen het begrip ‘townscape’ als het eigenlijke object voor het

                                                
23 Conzen (1958), 78.
24 Conzen (1958), 78.
25 Conzen (1960). Een tweede herziene druk verscheen in 1969 en bevat als

toevoeging een glossarium met de belangrijkste termen.
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1. Omslag van Conzen, Alnwick (1960)
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stadsmorfologisch onderzoek.26 De term ‘townscape’, die in het
Nederlands geen directe equivalent heeft, zou waarschijnlijk het best
vertaald kunnen worden als ‘stadsbeeld’ of ‘stadslandschap’. Het is de
driedimensionale vorm van de stedelijke ruimte. Vooral de fysieke vorm
en de wetmatigheden in de verandering daarvan, opgesplitst in drie
elementen, vormen in de Conzeniaanse methode een object voor
analyse, de zogenaamde ‘townscape analysis’. In deze townscape
analysis wordt door Conzen een combinatie van drie aspecten - door
Conzen vormcomplexen genoemd - zowel afzonderlijk als in combinatie
onderzocht. Deze drie aspecten zijn: de plattegrond (townplan), de
gebouwde omgeving en het grondgebruik. Vervolgens kiest Conzen
hieruit één aspect, namelijk de plattegrond, voor een verdere uitsplitsing
ten behoeve van de uiteindelijke analyse. Het ‘townplan’, dat bestaat uit
een drietal ‘element complexes’ wordt door Conzen omschreven als: ‘the
topographical arangement of the urban built-up area in its man-made
features, and its cartographic representation. It is a constituent form
complex of the townscape, and a varying combination of the three plan-
element complexes of street-system, plot pattern and building pattern’.
De conclusie van Conzen’s methodische exercitie is dat het
stadsmorfologisch onderzoek zich bezig moet houden met de relaties
tussen straatpatroon, perceelspatroon en bebouwing, met als
uiteindelijke doelstelling de analyse van het ruimtelijk grondpatroon van
de stad.

Conzen geeft in zijn eerste hoofdstuk met de titel ‘the aim and scope in
townplan analysis’ aan welke elementen in het stadsmorfologisch
onderzoek het zwaarst wegen: ‘… systematic geographical knowledge of
the structure of townplans is far from adequate and its promotion seems
quite as necessary as that of other morphological aspects of towns’. Hij
reageert hiermee op de kritiek die vijf jaar eerder was geuit door de
geograaf A.E.Smailes, die vond dat sommige geografen te veel nadruk
leggen op alleen de bestudering van stadsplattegronden, ten koste van
de gebouwde omgeving.27

                                                
26 Conzen bedoelde hiermee de fysionomie, het uiterlijk, van de stad. Conzens

aandacht voor ‘townscape’ is weliswaar verwant aan de door architecten
gestimuleerde Townscape Movement, maar valt daar niet mee samen. In de jaren
1950 ontstond, rond het tijdschrift Architectural Review een beweging die de
Townscape Movement werd genoemd. Gordon Cullen ontwikkelde dit idee in 1949
om de relatie te beschrijven tussen alle elementen waaruit het landschap (de stad)
is opgebouwd. Hij spreekt in deze context van een ‘serial vision’. Ellin (1996), 45-
48.

27 Smailes (1955), 99-115.
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Smailes was voorstander van een multidisciplinaire aanpak en pleitte
voor het onderscheiden van de impact van de opeenvolgende culturele
ontwikkelingen op het stadsbeeld, gezien vanuit diverse cultuur
historische en ruimtelijke wetenschappen.28 Niet alleen vond hij het
multidisciplinaire karakter van belang voor het bestuderen van het
stadsbeeld, ook meende hij dat er meer aandacht moest worden besteed
aan het ‘veldwerk’ en vergelijkende stadsstudies.29 Conzen verdedigde
weliswaar een vergelijkbare opvatting, maar toch beschouwde ieder een
ander aspect van het stadsbeeld als belangrijke informatiedrager:
Conzen de plattegrond, Smailes het veel meer omvattende object van de
gebouwde omgeving. Door de welbewuste onderschikking van de drie-
dimensionale ruimtelijke hoedanigheden van de stad aan de plattegrond
van de stad verschilt Conzen’s aanpak fundamenteel van die van de
architecten uit de Italiaanse en Franse school – die hierna uitgebreid aan
bod komen –, die juist uitgaan van een typologische analyse van de
gebouwde objecten. Hoewel Conzen zich in zijn Alnwick studie beperkte
tot de analyse van de plattegrond, was hij van plan op termijn ook de
overige (functionele) elementen van het stadsbeeld te onderzoeken om
aan een deel van de kritiek van  Smailes tegemoet te komen. Maar deze
geplande delen over het grondgebruik en de gebouwde structuur van
Alnwick zijn nooit verschenen. Het is evenwel onjuist om te stellen dat in
het werk van Conzen de gebouwde structuur niet aan de orde komt,
want zeker in het latere werk worden gebouwen en hun plaats in de
plattegrond steeds vaker op elkaar betrokken.30

Alnwick

Het stadje Alnwick, dat noordelijk van Newcastle ligt, is een vroeg
middeleeuwse nederzetting langs het riviertje de Aln. Het oude Anglo-
Saksische centrum lag volgens Conzen waarschijnlijk op de plek waar
twee wegen in een vork samenkomen en vormde zo een type
nederzetting dat in het Engels bekend is als een ‘green-village’. Deze
driehoekige plaats, de green, werd later omgevormd tot een markt.

                                                
28 Smailes noemt hier met name de architectuur, stedenbouw en de sociaal-

economische geschiedenis (p.102).
29 Erich Keyser schreef in 1958 hierover: ‘Das wichtigste und sicherste Mittel zur

Erforschung der Stadtgrundrisse und ihres Werdens ist ihre Besichtigung. Der
forscher muß durch die Stadt wandern’. Keyser (1958), 16.

30 Bijvoorbeeld in de studie naar het Victoriaanse stadsbeeld die in 1978 werd
gepubliceerd (Engelse vertaling van het oorspronkelijk Duitse artikel in: Whitehand
(1981), 87-126).
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Volgens Conzen hebben deze green en de transformatie hiervan tot
markt hem doen besluiten Alnwick als onderwerp te nemen voor zijn
onderzoeksprogramma.31 De keuze is door Conzen aldus
beargumenteerd: ‘[sc. de analyse van de plattegrond] forms the
inescapable framework for the other man-made features and provides
the physical link between these on the one hand and the physical site as
well as the town’s past existence on the other’. Zoals hierboven is
aangegeven maakt Conzen een onderverdeling van de plattegrond in
drie planelementen:
• de straten en hun ordening;
• de percelen en hun situering in het bouwblok; en
• de gebouwen of, preciezer, de gedeeltes van de percelen die

bebouwd zijn.
Doordat deze elementen in steeds andere vormen en combinaties
voorkomen in een bepaald gebied, vormen zij als het ware de
bouwstenen die afhankelijk zijn van de plek, de periode en de
omstandigheden waaronder ze tot stand zijn gekomen. Deze steeds
wisselende combinaties binnen de plattegrond worden door Conzen
‘plan-units’ genoemd, die in de plattegrond morfogenetische typen
representeren. Vanuit de planeenheden worden patronen gevormd die in
de loop van de tijd kunnen wijzigen. Het onderzoek laat zien dat in veel
gevallen de planeenheden op een vergelijkbare manier veranderen, zoals
bijvoorbeeld in het geval van het langgerekte perceel dat zich uitstrekt
tussen een voor- en een achterstraat, en dat zich opsplitst in twee
afzonderlijke delen. De van oorsprong lange percelen van straat tot
straat blijven in deze vorm  in hoofdlijnen als een type herkenbaar,
ondanks hun opsplitsing. Zij zijn dan ook samen te nemen als één
planeenheid. Binnen deze groepen bestaan veelal verschillende
subtypen, die vanuit het oorspronkelijke standaard perceel door
transformatie tot stand zijn gekomen

De eerder aangehaalde ‘physical site’, en de ‘town’s past existence’
vormen de oorsprong voor de totstandkoming van een planeenheid.
Deze elementen moeten dan ook, zo mogelijk in een multidisciplinair
verband, onderzocht worden om inzicht te krijgen in de totstandkoming
van de plattegrond. De historisch geograaf A.E.J. Morris spreekt in dit
verband over vormcomplexen die grofweg in twee groepen onder zijn te

                                                
31 Dit moment is op basis van het eerder genoemde videoportret ondermeer

vastgelegd in Slater, (1990), 23-36.
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verdelen.32 De eerste groep bestaat uit door de mens gemaakte
elementen, de tweede uit natuurlijke. In de eerste groep vinden we
factoren als politiek, religie, maar ook infrastructuur, in de tweede groep
spelen bodem, reliëf en weersomstandigheden (overheersende
windrichting, oriëntatie ten opzichte van de zon) een belangrijke rol.
Deze vormcomplexen beïnvloeden in belangrijke mate de latere
plattegrond en dus de plan-units. Een belangrijke factor in deze
interactie zijn de prestedelijke elementen, zoals bijvoorbeeld oude
kavelsloten of bestaande wegenstructuur, die meestal als uitgangspunt
worden genomen voor de aanleg van nieuwe structuren. De
aanwezigheid van dergelijke bestanddelen in de plattegrond is dan ook
een essentieel onderdeel va de stadsmorfologische methode.

Een dergelijke genuanceerde analyse van de plattegrond, waarbij de
planunits worden geanalyseerd vanuit de gegevens van prestedelijke
elementen, is tot methodisch zwaartepunt binnen het stadsmorfologisch
onderzoek geworden. Ook in het in deze studie voorgestelde onderzoek
naar de stad Groningen neemt de analyse van planunits in de vorm van
prestedelijke elementen een belangrijke plaats in. Conzen stelt in zijn
analyse voor om de herkenning en de doorgronding van de
plattegrondsstructuur in eerste instantie op basis van de afzonderlijke
planeenheden uit te voeren.33 Alle afzonderlijke aspecten van de planunit
zijn hierbij van belang, omdat ze historisch gezien fasen van stedelijke
groei weergeven. Deze factoren zijn soms niet bekend vanuit andere
bronnen, en de analyse kan op deze wijze leiden tot conclusies over de
verschillende aspecten van het sociaal-economisch leven in de stad in
verschillende perioden in de geschiedenis. Dit herkennen van
verschillende plan eenheden is in de ogen van stadsmorfologen vooral
een visueel proces, dat door observatie ter plaatse en op basis van
kaarten plaatsvindt. Vanuit de perceelstructuur zoals deze is
weergegeven op grootschalige basiskaarten worden één of meer
gebieden aangeduid met een specifieke karakteristiek. Deze gebieden
zijn vaak in dezelfde periode ontstaan of veranderd en weerspiegelen
enerzijds de ideeën en omstandigheden van een bepaald moment, maar
anderzijds ook de fysieke gesteldheid van de bodem of al eerder
aanwezige elementen. Het is in de context van dit boek relevant om de
verschillende planeenheden en morfologische frames van elkaar te
onderscheiden, omdat aan de hand daarvan kennis over
stadsontwikkeling ter beschikking komt die sterk onafhankelijk is van de

                                                
32 Morris (1993), 14.
33 Conzen (1966), 113-130.
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al of niet bestaande geschreven of gedrukte bronnen.

Het aantal plan-units dat op bovenstaande wijze in een plattegrond kan
worden onderscheiden is zeer wisselend. In het stadje Alnwick
onderscheidde Conzen 14 hoofdtypen en 49 subtypen, in het latere
onderzoek naar het stadje Ludlow identificeerde hij 11 hoofdtypen [afb.
2].34 Opvallend is dat Conzen de verschillende hoofd- en subtypen
classificeert op periode, en binnen deze periodisering op de vorm. Zo
treffen we in het middeleeuwse centrum van Alnwick een vijftal subtypen
aan, waarvan er drie worden gekarakteriseerd als ‘deep-burgage series’,
geordend naar de straat waarin ze voorkomen. De andere twee zijn de
‘market concretions’ en de ‘shallow-burgage series’. Door deze
elementen weer te geven op een kaart ontstaat niet alleen een
lappendeken van planeenheden maar ook een beeld van de
morfologische structuur van het gebied. De eerste fase van de analyse
vindt dus vooral plaats aan de hand van de periodisering en de vorm van
het perceel. De keuze hiervoor is niet zo vreemd als men bedenkt dat
een perceel over het algemeen wordt beschouwd als het meest
‘conservatieve morfologisch complex’ in tegenstelling tot de beide
andere complexen: grondgebruik en bebouwing. Hoewel de vorm van
een perceel, over het algemeen, zeer constant blijft, is deze niettemin
onderhevig aan twee typen veranderingen: ten eerste samenvoeging,
splitsing en zelfs verdwijning, en ten tweede aan ‘opvulling’ van het
perceel (door Conzen de ‘burgage cycle’ genoemd).35  In zijn artikel over
de plananalyse van de Engelse stad schreef Conzen over dit proces van
opvulling: ‘Whether viewed in terms of individual burgages or in those of
burgage series, building repletion appears as a cyclic process showing in
succession institutive, repletive, climax, and recessive phases. It may be
called the burgage cycle and, where completed, it is terminated by the
demolition of buildings and the obliteration of plots in preparation for
development’ [afb. 3].36 De burgage cycle is in die visie te beschouwen
als het onder economische druk volbouwen en het daarna in verval
raken van het perceel. Conzen verduidelijkt dit proces aan de hand van
een schaalverdeling, waarin de verschillende fasen door de tijd worden
aangegeven.37 Conzen ziet deze

                                                
34 Conzen (1960), 108-118; figure 20 en part III.
35 de engelse term repletion
36 Conzen (1981), 43.
37 Voor zijn ‘regionale variant’ van de burgage cycle komt Conzen met de volgende

waarden voor de verschillende fasen: institutive phase c.10-30, repletive phase
c.30-60/70, climax phase c.60/70-100.
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Afb. 2 Overzichtskaart van de planeenheden in Alnwick. Bron: Conzen
(1960).
Afb. 3 Voorbeeld van de burgage cycle in Alnwick. Bron: Conzen (1960).
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 ‘burgage cycle’ als één van de belangrijkste indicatoren voor de sociaal-
economische omstandigheden in de stad. Hoe dat proces precies in zijn
werk gaat is het duidelijkst verhelderd door het onderzoek van M.Koter
naar de ontwikkeling van een 19e eeuws textiel centrum in Polen.38 Koter
bracht op basis van een cartografische analyse van de plattegrond en
aan de hand van een zevental in tijd bepaalde dwarsdoorsneden zowel
het proces van aanpassing als het proces van verandering binnen de
grenzen van het perceel in beeld. Daarbij speelden de economische en
historische ontwikkeling van de beschreven stad een belangrijke rol.
Naast de veranderende dichtheid van bebouwing binnen de grenzen van
het perceel vond een tweede proces plaats, die van metamorfose van
het perceelspatroon. Bij het bestuderen van de veranderende processen
speelde de toenemende perceelsconcentratie van een bouwblok een
belangrijke rol. Deze concentratie wordt berekend door het gemiddelde
oppervlak van een perceel te vergelijken met de lengte van de
begrenzing van hetzelfde gebied. Een simpel voorbeeld hiervan is een
huis dat door plaatsing van een extra verdieping meer vloeroppervlak
beschikbaar heeft terwijl de omtrek van het gebouw hiervoor niet hoeft
te veranderen. Ook bij dit proces zijn verschillende fasen te
onderscheiden, allereerst in opvullende, climax en afbrekende typen
(‘repletive’, ‘climactic’ en ‘recessive’), maar ook binnen deze verdeling
nog in metamorfisch, orthomorfisch en hypometamorfisch. Deze
verschillende fasen volgen elkaar op: vanaf de essentiële onaangetaste
fase (orthomorf) tot de hypometamorfische- en metamorfische fase.
Doordat deze processen de plattegrond van de stad ingrijpend
veranderen kunnen ze worden opgevat als de basis voor economische-
en sociale veranderingen. Een voorbeeld van dergelijke veranderingen,
namelijk de invloed van de industrialisatie op de stedelijke plattegrond,
heeft Conzen in 1978 in zijn artikel over de morfologische structuur van
de Engelse stad tijdens en na de industriële revolutie gegeven.

Recente ontwikkelingen in het geografisch stadsmorfologisch onderzoek

De ideeën van Conzen over de transformatie processen die in een stad
plaatsvinden, en zijn methode om deze vanuit de plattegrond precies te
traceren, zijn voor andere geografen aanleiding geweest voor een
verdere verdieping en methodische verrijking. Methodologisch gezien
staat het metrologisch onderzoek van de Duitse (stads)geograaf
J.Lafrenz dicht bij de inzichten van M.Conzen en vooral van T.Slater.

                                                
38 Koter (1990), 109-141.
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Desondanks heeft het onderzoek van Lafrenz een andere oorsprong: de
studie van Hannerberg naar agrarische verkavelingsvormen op basis van
cartografische maar ook archeologische waarnemingen.39 Het onderzoek
van Hannerberg gaat uit van de veronderstelling dat bij planmatige
aanleg van stedelijke en rurale gebieden wordt gewerkt met een
moduulmaat gebaseerd op een maatstok die één of meer malen
herhaald word. Of zoals Hannerberg het formuleert: ‘In gewisser
Beziehung wäre es daher am richtigsten gewesen, alle Ackermasse als
Funktionen von Stange und Schnur anzugeben’, om vervolgens zijn
betoog te vervolgen met archeologische vondsten van dergelijke
meetinstrumenten en hun toepassing.

Lafrenz en Friedrichstadt

Jürgen Lafrenz heeft de methode van Hannerberg aan het begin van de
jaren 1980 met succes beproefd op Friedrichstadt, een klein stadje in
het noorden van Duitsland. Friedrichstadt werd in 1622 volledig nieuw
aangelegd tussen de riviertjes de Eider en de Treene, door ballingen uit
Nederland, in opdracht van Frederik III de hertog van Gottorf. De
plattegrond van het stadje bestaat uit rechthoekige bouwblokken die
rondom een centraal marktplein zijn geordend. Deze
plattegrondsopbouw komen we ook tegen in de traktaten van Simon
Stevin, en in de contemporaine grondplannen van Willemstad en
Gotenburg.40 Bij zijn onderzoek ging Lafrenz niet uit van overgeleverde
meetinstrumenten maar van cartografische evidentie en archivalia. Dat
leidde tot een reconstructie van de verspreiding van de dominante
maatsystemen. Deze analyse, die gericht is op het achterhalen van
maatsystemen in de plattegrond, wordt de metrologische analyse
genoemd. Hierbij wordt de oudste betrouwbare perceelsgewijze kaart als
uitgangspunt genomen. Dit is in een groot aantal gevallen niet het
oorspronkelijk plan voor de uitleg, maar een kadastrale kaart uit het

                                                
39 Lafrenz (1982), 277. In dit uitvoerige onderzoek naar de herkomst en

transformatie van de plattegrond van deze vroegmoderne stad is de belangrijkste
methodische en theoretische bijdrage van Lafrenz terug te vinden. Lafrenz verwijst
naar: Hannerberg (1955).

40 Over deze invloed van Stevin op Friedrichstadt en Gotenburg zegt Lafrenz (1982),
291: ‘eine indirekte Wirkung von Stevin auf Friedrichstadt ist wahrscheinlich, zumal
sich seine Prinzipien der Planung gerade in dieser Stadt besonders deutlich
durchgesetzt haben’. Lafrenz verwijst hierbij onder meer naar Eimer (1961) die op
121 een vergelijkbare uitspraak doet over Friedrichstadt; Taverne (1978), 105-
109.
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begin van de negentiende eeuw. De methode van Lafrenz is sterk
geschematiseerd in te delen in twee stappen, te weten het vaststellen
van de moduul, en daarna het herkennen van deze moduul in de
plattegrond. In de eerste fase van de analyse worden door Lafrenz - per
kant van het bouwblok - alle perceel breedtes opgeteld om vervolgens
de grootste gemeenschappelijke deler (de moduul) uit te rekenen. In de
tweede fase onderzoekt hij hoe het oorspronkelijke maatsysteem zich in
de plattegrond verder doorzet en in de plattegrond zichtbaar is. Deze
tweede stap legt Lafrenz slechts in globale termen uit, maar het
kaartenmateriaal dat bij de verschillende artikelen hoort maakt de
gevolgde methode goed duidelijk.41 Kort samengevat komt het er op
neer dat de in de eerste fase gevonden moduul – de gereconstrueerde
perceelsgrenzen – wordt ingetekend op de oudst bekende betrouwbare
stadskaart. Lafrenz kwam op die manier tot de ontdekking dat er in
Friedrichstadt twee maatsystemen naast en door elkaar zijn gebruikt:
een lokaal maatsysteem waarin de roede is verdeeld in 12 voeten en een
tweede regionaal systeem waarin een roede 16 voeten is toegepast.42

Beide maatsystemen zijn in de stad door elkaar heen gebruikt maar de
plattegrond lijkt te zijn georganiseerd volgens het lokale systeem,
gevolgd door een verdere indeling met als oorsprong het regionale
systeem. ‘Die Beschränkung der orttypischen Metrik auf die Tätigkeit von
Reimers besagt, daß im gesamten Areal zwischen den Sielzügen ein
Straßennetz in wenigen Wochen ausgelegt worden war, was auf
weitgesteckte Erwartungen in die Stadtentwicklung schließen läßt. Die
mehr lückenhafte Parzellierug der ersten Jahre bekräftigt die zögernde
Aufsiedlung, indem keine genügende Anzahl an Neubürgern zur Stelle
war’.43

Bij het reconstrueren van een moduul spelen octrooien die men ten
behoeve van de aanleg opstelde een belangrijke rol. De in een octrooi

                                                
41 De methode is door Lafrenz tevens uitgelegd tijdens een tweetal ontmoetingen in

Hamburg en Birmingham, waarbij een deel van het door mij gekozen
onderzoeksgebied in Groningen als voorbeeld is genomen. Op deze manier kunnen
ook de Poolse artikelen van Janusz Pudelko worden gezien, die dezelfde
cartogR.A.F.ische methode gebruikt als Lafrenz. Pudelko (1964), 3-27. Een tweede
artikel dat over de marktplaatsen in Silesie handelt en dat een aantal jaar eerder
verscheen Pudelko (1959), gaat alleen in op de morfologische analyse en niet op
de metrologische analyse (beide artikelen bevatten een korte engelse
samenvatting)

42 Het lokale maatsysteem zou door de Hollandse emigranten kunnen zijn ingevoerd,
daar de verdeling van een roede in 12 voeten in de Nederlanden een zeer
gangbare verhouding is. Lafrenz (1982), 300.

43 Lafrenz (1982), 300.
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Afb. 4 Kaart van de metrologische analyse van Friedrichstadt. Bron:
Lafrenz (1982).
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van 1622 gegeven afmetingen komen overeen met de resultaten van de
metrologische analyse van Lafrenz waaruit kan worden geconcludeerd
dat deze indeling in grote delen van de stad letterlijk en figuurlijk
maatgevend was [afb. 4].44 Deze gegevens kunnen, samen met andere
geschreven en gedrukte bronnen, worden gebruikt in de derde stap van
de metrologische analyse waarin Lafrenz op basis van een studie van het
geschreven materiaal een verdere precisering maakt.

De metrologische analyse betekende een fundamentele verrijking voor
het cartografisch georiënteerd stedenbouwhistorisch onderzoek. Volgens
Lafrenz is deze methode erop gericht om: ‘die Stringenz einer Planung
bis zum Bruch des Konzeptes festzustellen, zudem wird sie Indikativ
bestimmbar’.45 Dat betekent dat de uitkomsten van het metrologisch
onderzoek pas volledig tot hun recht komen in relatie tot de
(archivalische) reconstructie van het besluitvormingsproces. Volgens
Lafrenz moet het echter ook mogelijk moet zijn om andere factoren,
zoals economische- en culturele aspecten, met behulp van een dergelijke
plananalyse te onderscheiden. Lafrenz citeert hiervoor de Engelse
geograaf Carter, de auteur van een gezaghebbend handboek over
stadsgeografie en een belangrijk criticus van de verschillende
morfologische benaderingen. ‘Uniformity of plan [...] reflects organized
central control’ en ‘this concentration (of power) can be interpreted via
the decision-making process: thus when decision-making is fragmented,
plans are incoherent’.46

Het onderzoek van met name Lafrenz heeft onder andere duidelijk
gemaakt dat bij de totstandkoming van regelmatige plattegronden
politieke achtergronden een grote rol spelen. Toch lijkt A.E.J.Morris
daaraan te twijfelen wanneer hij, in zijn hoofdstuk over de middeleeuwse
bastide, schrijft over het routineuze gemak waarmee het grid werd
toegepast: ‘As with the majority of applications in preceding historical
periods it is a grid of convenience - the quickest and most equitable way
of laying out a town on a new site’.47 Thomas Hall komt in zijn boek over

                                                
44 ‘Type A 180 voet lang en 60 voet breed; B 144 voet lang en 20 of 24 voet breed; C

72 voet lang en 18 voet breed; D 60 voet lang en 16 voet breed; E 120 voet lang
en 20 of 24 voet breed; en de typen F en G «nae man begert»’ De geciteerde lijst
bevindt zich in het archief van Friedrichstadt, ArgF L1. Deze typen vinden we ook
terug op de kopergravure zoals deze zich in de ‘Frisia Minor’ (1638) van P.Sax
bevindt. Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen.

45 Lafrenz (1982), 279.
46 Lafrenz (1982), 278; Carter (1974), 143.
47 Morris (1993), 119.
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de middeleeuwse plattegrond tot een vergelijkbare conclusie, namelijk
dat het ontbreken van regelmaat en aanpassing aan de topografie
eigenschappen zijn die bij uitstek horen bij de ‘spontaan’ ontwikkelde
stad.48 Hall verwijst hierbij naar de conclusie die Braunfels in 1953 ook al
trok: ‘Wo immer man im Mittelalter nach einem vorausbestimmten Plan
und auf ebenem Gelände Städte gegründet und erweitert hat, waren die
Strassen regelmäßig, gerade und relativ breit’.49 In een dergelijke
benaderingswijze ziet Hall de planning als een complexe aangelegenheid
waarbij naast stadspolitieke factoren ook andere zoals die van gebruik
en routine niet zelden een grote rol speelden.

Slater: de burgage cycle en het metrologisch onderzoek

Ook in de Engelse geografische traditie neemt de metrologische analyse
een belangrijke plaats in. Op dit moment is de geograaf T.R.Slater, één
van de leerlingen van M.G.R. Conzen en mede oprichter van de Urban
Morphology Research Group, een belangrijke vertegenwoordiger van het
Angelsaksische onderzoek naar de ‘burgage cycle’ en het metrologisch
onderzoek. Slater richt zich vooral op middeleeuwse steden, en dan
vooral die daar waar een geplande structuur aanwijsbaar lijkt te zijn. In
één van zijn eerste artikelen schreef Slater dat er twee duidelijk te
onderscheiden methoden zijn om middeleeuwse perceelspatronen te
reconstrueren.50 De eerste methode is om op basis van verkoopakten te
komen tot een reeks van percelen, terugwerkend vanaf bekende
begrenzingen tot een hypothetische middeleeuwse situatie. Het bezwaar
is dat dit veel tijd vergt en alleen mogelijk is in die gevallen waar
voldoende middeleeuwse akten aanwezig zijn. Toch is er een aantal
studies met succes op deze wijze uitgevoerd. De studie van W.Urry naar
het middeleeuwse Canterbury is hiervan een voorbeeld.51 De tweede
methode die Slater noemt is de cartografisch georiënteerde aanpak die
door Conzen werd toegepast in zijn studie naar de breedte van de
percelen in Alnwick. Conzen ging bij deze methode uit van de
grootschalige basiskaarten die in zijn gehele studie een belangrijke rol
spelen. Conzen ontdekte dat een groot deel van de percelen zoals deze
voorkwamen op de laat 18e eeuwse plattegrond onderdeel waren of deel
uitmaakten van de breedte van het standaard perceel die varieerde
                                                
48 Hall (1980).
49 Braunfels (1953), 86.
50 Slater (1981), 211-216.
51 Urry (1967). Andere steden waar dergelijk onderzoek werd uitgevoerd waren

Winchester (D.J.Keene) en Oxford (W.A.Pantin); Slater (1981) noot 13.
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tussen 8,5 en 9,8 meter. Een andere mogelijkheid was dat zij door twee
of meer naast elkaar gelegen percelen samen te nemen er juist
meerdere standaard percelen in de breedte van één perceel pasten.
Conzen gaat uit van de hypothese ‘that the dimensions of earlier houses
might have influenced the standardisation of frontages’.52 Als referentie
voor deze hypothese noemt Conzen het werk van Siedler, Tout en
Strahm waarin een directie relatie tussen bebouwing en perceelsbreedte
werd aangetoond.53 De relatie komt voort uit het gebruik van hout voor
de dragende delen van gebouwen, en vooral de beperkte lengte hiervan,
ongeveer 16 tot 18 voet. Conzen verdeelde de verschillende breedten
die hij gemeten had in drie groepen: de eerste groep bevat de meest
frequent voorkomen de maat, en alle hiervan afgeleide maten (28 voet);
de tweede groep bevat de breedtes en hun afgeleide die hierna het
meest frequent voorkwamen (32 voet); in de derde groep vinden we alle
percelen die niet in de eerste of tweede groep vielen. In relatie tot het
totaal aantal gemeten waarden blijkt 46 procent van alle percelen in de
eerste groep te vallen, 34 procent in de tweede, en 20 procent in de
derde groep. Binnen de eerste twee groepen nemen de percelen met een
breedte van 28 en 32 voet (1 x a en 1 x b) steeds een derde van het
totaal aantal percelen binnen de groep in. Percelen smaller dan
respectievelijk 14 en 16 voet (‘ x a en ‘ x b) komen niet voor. Opnieuw
verwijzend naar het in Alnwick onderzochte materiaal komt Conzen tot
de conclusie dat de breedte van 14 en 16 voet de breedte moet zijn
geweest van een uit één beuk bestaand huis, en dat het merendeel van
de percelen was bebouwd met gebouwen die bestonden uit twee
beuken. Slater heeft in zijn eigen onderzoek vooral deze tweede lijn
verder uitgewerkt in studies naar de ruimtelijke transformatie van de
middeleeuwse stadsplattegrond van kleine Engelse ‘new towns’ zoals
Lichfield, Stratford upon Avon en Ludlow.54 In tegenstelling tot de
metrische analyse van Lafrenz is het gebruik van grootschalige
basisplattegronden volgens Slater ook toepasbaar op een plattegrond die
in essentie niet-gepland is, hetgeen zichtbaar is aan de meer organisch
gevormde structuur. Anderzijds twijfelt Slater aan de algemene
toepasbaarheid hiervan. Deze twijfel is vooral ingegeven door het feit,
dat wil de analyse slagen, er een vroege (eind 18e eeuws) en
betrouwbare kadastrale kaart voorhanden moet zijn. Zelfs als een
dergelijke kaart beschikbaar is, moet aldus Slater, rekening gehouden
                                                
52 Conzen (1960), 32.
53 Siedler (1914), 60; Tout (1934), 20; Strahm (1948), 361.
54 Karakteristiek is de opmerking van Slater dat voor Conzen’s analyse op basis van

een ‘basic statistical analysis of burG.A.G.e dimensions’ gebaseerd op laat
achttiende eeuwse plattegronden op zichzelf staat. Slater (1980), 53-65, hier 54.
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worden met onnauwkeurigheden als gevolg van het omrekenen van de
op de kaart gemeten waarden via de kaartschaal naar het cartografisch
document.55 Slater stelt dan ook voor de gegevens van de kaart te
combineren met de meetresultaten afkomstig uit het veldwerk. In zijn
studies heeft Slater de methode met goed resultaat toegepast op de
middeleeuwse ‘new towns’, dat wil zeggen gebieden met een semi-
geplande plattegrond. Maar, zo zegt hij in zijn conclusie, de ontwikkelde
methode zal ook moeten worden getest in niet-geplande steden waar
geen grootschalige kaarten aanwezig zijn. Op deze wijze zou een
differentiatie aan het licht kunnen komen van regionale en culturele
variaties in de standaard.

De analytische werkwijze van Slater komt nog sterker naar voren in zijn
kritische reactie op de studie van het middeleeuwse stadje Lichfield door
de historisch geograaf S.R.Basset.56 Basset veronderstelt dat de stad zou
zijn uitgelegd met een regelmatige plattegrond van 40 voet, hoewel deze
hypothese slechts is getoetst aan een aantal grootschalige
plattegronden. Een dergelijke conclusie is in de ogen van Slater
voorbarig indien daar geen veldopname van de huidige plattegrond aan
vooraf gaat. Slater verwerkt deze meetresultaten in een frequentie
grafiek die zijn basis is voor een verdere analyse. Uit deze grafiek blijkt
dat een groot aantal percelen in Lichfield onder de 20 voet ligt, en dat de
standaardbreedte van 40 voet, gebruikt door Basset, slechts twee maal
voorkomt. Een tweede punt van kritiek is dat de grafiek van Basset
gemaakt is op basis van de standaard voet. Uit eerder onderzoek van
Slater bleek echter dat de standaard roede van 16,5 voet in de stedelijke
context vrijwel overal en zonder uitzondering lijkt te zijn gebruikt door
de planners. Zodra de meetgegevens zijn omgezet naar deze maat blijkt
dat de pieken in de grafiek overeenkomen bij de vaste maten van 1, 1.5
en 2 roeden.

De tweede stap in de analyse van Slater is een vergelijking van de
tegenwoordige plattegrond met de negentiende-eeuwse grootschalige
kaart, om hieruit de ‘primary plot boundaries’ te halen. Deze ‘primary
plot boundaries’ zijn zowel begrenzingen die van voor naar achter lopen
zonder afwijkingen, als begrenzingen aan de achterzijde van de percelen
die over de breedte van enige percelen gelijk verlopen. Deze
                                                
55 Een voet bijvoorbeeld, gemeten op een kaart met de schaal 1:500 is op de kaart

iets meer dan een halve millimeter (0,024 inch, 0,06 cm) waardoor de marges
tussen de verschillende categorieën erg klein worden.

56 Slater (1984/85), 11-35. De kritiek richt zich op een twee jaar eerder verschenen
analyse: Basset (1982), 93-121.
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oorspronkelijke scheidingslijnen geven inzicht in de planningsidealen van
de landmeter. Door deze limieten in kaart te brengen ontstaat een
duidelijker beeld van de oorspronkelijke aanleg van de bouwblokken.
Daarbij komen de problemen die de landmeter had bij het realiseren van
een dergelijk regelmatig patroon duidelijk naar voren in de
onregelmatige perceelsvormen. De laatste stap in de analyse is dan ook
de afwijkende patronen op te sporen en hun herkomst te analyseren in
de historische context.

Op het eerste gezicht lijkt de analysemethode van Conzen en Slater
weinig af te wijken van de door Lafrenz gebruikte methode. Alledrie
gaan uit van de aanname dat de plattegrond een resultante is van een
standaardafmeting die door de landmeter werd toegepast in een vaste
verhouding van 1, 1.5 en 2 maal deze lengte. Daarnaast werken alle drie
de auteurs vanuit de meest betrouwbare perceelskaart, controleren zij
dit document door veldwerk, en vullen zij de kaartgegevens aan met de
meetresultaten zoals ze deze vinden in de huidige plattegrond. Toch zijn
er fundamentele verschillen aan te geven tussen de twee methoden.
Lafrenz zoekt de moduul vooral op blokniveau waarbij steeds één
straatkant als uitgangspunt voor het bepalen van de moduul dient.
Slater voegt daarentegen eerst alle meetresultaten samen en haalt
hieruit via statistische methoden de moduul voor de hele reeks.
Opvallend is dat Lafrenz stelt dat de door hem gebruikte morfometrische
analyse alleen bruikbaar is bij bouwblokken met een regelmatige
opbouw.57 Slater gaat, in het merendeel van zijn cases, juist uit van een
onregelmatige plattegrond. Deze verschillen in opvatting lijken vooral te
komen uit de verschillen in de tijdsperiode en de veranderingen in de
planningspraktijk die aan de door beiden onderzochte plattegronden ten
grondslag liggen. Een exacte opmeting zoals in Friedrichstadt is voor het
merendeel van de door Slater onderzochte plattegronden niet mogelijk.
Dergelijke verschillen in de methode komen natuurlijk voor een
belangrijk deel voort uit de verschillen in het onderzochte materiaal,
hetgeen in dit geval wil zeggen de verschillen in de bestudeerde steden:
verschillen in tijd van ontstaan, in ligging, traditie etcetera.

                                                
57 ‘In contrast to the morphographical interpretation of urban ground-plans, the

morphometrical analysis is restricted to those plans with regular patterns and exact
measures’. Lafrenz (1988), 273-284, hier 275.
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Onderzoek naar steden uit de industriële era

Behalve het onderzoek naar de ‘new towns’ uit de Middeleeuwen en de
zeventiende eeuw, de preindustriële stad, is de geografische methode
van plattegrondsanalyse en van de ‘burgage cycle’ ook toepasbaar op
steden uit de industriële era. Conzen liet dit vrij snel na het voltooien
van zijn studie naar Alnwick zien aan de hand van het onderzoek naar
Newcastle upon Tyne.58 Zelf zegt hij dat, na het voltooien van de eerste
studie ‘the method is applied to the complex case of an English city
centre, i.e. central Newcastle upon Tyne’. Juist omdat de methode hier is
toegepast op het ‘Central Business District’ (CBD) van een middelgrote
stad, waar de veranderingen sneller plaatsvinden dan in kleine stadjes
als Alnwick, kon Conzen de geldigheid van zijn methode voor ‘all old-
established towns in Britain’ aantonen. Zijn artikel eindigt met de
opmerking dat het interessant zou zijn de methode ook te testen in
andere landen.

Een voorbeeld van de toepassing van Conzen’s methode voor de
industriële era elders, dat wil zeggen buiten Engeland, is het al eerder
genoemde onderzoek van de Poolse geograaf Marek Koter naar de
morfologische ontwikkeling van de Poolse industriestad Lódz.59 Koter
richtte zich op recente transformaties in de negentiende en twintigste
eeuw, vanaf het moment dat de stad zich ontwikkelde tot een
belangrijke industriestad, tot op de dag van heden.60 De belangrijkste
doelstelling van het onderzoek is volgens Koter: ‘To explore Conzen’s
ideas about the burgage cycle in the context of the 19th century
buildingblock and thereby to extend its usefulness and applicability’.
Koter voerde zijn analyse van de stedelijke plattegrond uit aan de hand
van een zevental ijkpunten vanaf 1825 tot 1973 met telkens een
tussenruimte van 20 jaar.61 Opvallend is dat de analyses zich richten op
het bouwblok en dat slechts over de perceelsgewijze structuur wordt

                                                
58 Conzen (1960b), 383-414.
59 Koter (1990), 109-141; Koter (1997). Lódz is nog steeds wat betreft het

inwonertal en de omvang, de tweede stad van Polen.
60 Alhoewel het stadsbeeld in de afgelopen decennia relatief stabiel is gebleven is

deze stad momenteel in hoog tempo aan het veranderen. Koter zegt in zijn
presentatie: ‘After the fall of communism in 1989, Polish people finally can express
their ingenuity and creativity and that is why they tend to build their own houses’.
ISUF Conference Birmingham 1997.

61 Een ijkpunt in de jaren 1950 werd overgeslagen omdat er tussen 1937 en 1973 te
weinig veranderingen plaatsvonden.
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gesproken indien deze sterk afwijkt van de percelen in de rest van het
bouwblok. Op vergelijkbare wijze als Conzen dit voor zijn morfologische
plan units deed, deelde ook Koter de stad in in units, ‘streetquarters laid
out at the institutive phase of colony’. Voor al deze blokken bekeek hij
een tweetal veranderingen: de aanpassende veranderingen, in de
meeste gevallen het opvullen van de percelen met gebouwen, en
veranderingen die het oorspronkelijke kavel aantasten en zo de vorm
veranderen. Om deze veranderingen in de plattegrond van de stad
duidelijk te maken, en te analyseren, zijn de gegevens in twee tabellen
verwerkt. In de eerste tabel met gegevens betreffende de aanpassende
veranderingen worden gegevens opgenomen als de hoogste- en laagste
percentages van bebouwd oppervlak en het (relatieve) aantal percelen
dat onveranderd is gebleven. De tweede tabel bevat de gegevens over
de vormveranderingen. In deze tabel zijn gegevens te vinden over het
aantal gesplitste en samengevoegde oorspronkelijke percelen, en het
aantal percelen dat is ontstaan door doorsnijding van het bouwblok door
nieuwe straten. Daarnaast worden dezelfde gegevens ook verwerkt voor
de zogenaamde afgeleide percelen, dat wil zeggen voor percelen die zijn
ontstaan uit een eerdere splitsing of samenvoeging. Op basis van al deze
gegevens geeft Koter de ‘burgage cycle’ weer in de hiervoor door Conzen
opgestelde fasering. In de conclusie van het onderzoek wordt duidelijk
dat er verschillen zijn tussen de onderzoeken van Conzen en Koter.
Conzen stelde dat er geen evidente relatie aanwezig was tussen de
aanpassende en vormveranderingen, Koter laat echter aan de hand van
Lódz zien dat hier wel degelijk gesproken kan worden van een dergelijk
verband, waarbij beide processen als het ware parallel aan elkaar lopen,
maar geeft hiervoor vrijwel geen verklaringen.
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CONCLUSIE

De opzet van Conzen bij het schrijven van zijn monografie over Alnwick
was ambitieuzer dan de uiteindelijk gepubliceerde studie, die het eerste
deel zou moeten zijn in een trilogie. Naast de studie van de plattegrond
moesten ook andere aspecten die invloed hadden op de stedelijke vorm
worden bekeken, dat wil zeggen de andere vormcomplexen: gebouwde
omgeving en grondgebruik. Conzen zegt dit aan het einde van zijn
inleiding op Alnwick als volgt: ‘Finally, it is important to realise that town
plans originate, develop and function within a physical and human
context without which they remain incomprehensible. Therefore, plan
analysis properly includes the evaluation of physical conditions of site
and situation as well as of relevant economic and social development’.62

Maar Conzen is aan een dergelijke, brede aanpak nooit toegekomen.
M.P.Conzen, zijn zoon, die belangrijk stadsmorfologisch onderzoek naar
de Amerikaanse stad heeft verricht, is één van de weinige onderzoekers
die deze link tussen de morfologische- en functionele benaderingen
binnen de geografie wel heeft gelegd. In zijn beschouwing over de
townplan analysis in de Amerikaanse setting merkt hij op: ‘Urban
communities express the tenor and qualities of their past and present
life in the external appearance of their habitat. During the course of
history the townscape is created and transformed by its local society’.63

Het is juist dit laatste element dat in de morfologische analyse vaak
wordt veronachtzaamd. Dit geldt overigens niet alleen voor het
Amerikaans stadsmorfologisch onderzoek, maar is manco aan veel
morfologische analyses. Het probleem is evenwel dat de disciplinaire
grondslagen van de eerste verder moeten worden gedefinieerd voordat
betrouwbaar en exact historisch onderzoek mogelijk is naar de steeds
wisselende relatie tussen ruimtelijke en sociale morfologie. In dit opzicht
is de bijdrage van de Italiaanse architect Saverio Muratori (en diens
school) aan het morfologische stadsonderzoek van meer dan incidentele
betekenis.

                                                
62 Conzen (1960), 5.
63 Conzen (1990), 142-170.
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DE ARCHITECTONISCHE TRADITIE IN HET STADSMORFOLOGISCH
ONDERZOEK

INLEIDING

Halverwege de jaren zestig ontstond er als een bijna ‘natuurlijke’ reactie
op het uiteenvallen van stedelijke structuren en sociale gemeenschappen
zowel in Europa als in de Verenigde Staten als gevolg van cityvorming,
verkeerscongestie, sociale segregatie met, name in Italië, een
heropleving van het morfologisch stadsonderzoek. Parallel (en niet
toevallig) aan deze ‘crisis’ in de stad ontstond er een crisis in de
verschillende (technische) disciplines die zich met de inrichting en
vormgeving van de stad en de theorievorming daarover bezighielden. De
discussies spitsen zich toe op onder andere het onvermogen van
architecten de historische stad te begrijpen (c.q. te lezen) en opnieuw te
ontwerpen. Dit conflict kwam eerst tot uiting in de jaren zestig in Italië
en, aan het begin van de jaren zeventig ook in Frankrijk. Er ontstond
een breuk met de bestaande, generaliserende stadsconcepten van de
Moderne Beweging (Le Corbusier; Frank Lloyd Wright; Neutra; A.& P.
Smithson) en met de belangstelling voor de ‘città per parte’. Of, zoals
Aldo Rossi het in 1962 formuleerde: ‘Che cosa sia l’urbanistica; per ora
non riesco a vederla altro che come problema morfologico, il cui campo
di studio sono le città e, in parte, altri territori’.64 Het was met name in
Venetië, in het IUAV (Istituto Universitario d’ Architettura di Venezia)
waar G. Samonà - die de school vanaf 1936 leidde - vanaf 1945 tal van
docenten als ‘refugees’ van tal van andere polytechnische scholen in
Italië, wist aan te trekken: Albini, Belgioiso, Zevi, Gardella, Muratori,
Piccinato, Benevolo, Rossi, Tafuri, Aymonino en nog vele anderen.
Binnen de Venetiaanse School werd op tal van fronten gewerkt aan de
herijking van de bestaande architectuurtheorie, een operatie die
goeddeels in het teken stond van de historische, typologische en
morfologische analyse van de stad.

De belangstelling voor ‘de stad zoals die was’ en voor bouwtypologieën
die zich daar in de loop van de geschiedenis ‘traag’ ontwikkelen, kreeg
voor het eerst vorm in de jaren 1950 in het architectuuronderwijs van
Saverio Muratori.65 In de jaren vijftig was Muratori verbonden aan het

                                                
64 Geciteerd door Conforti (1980), 26
65 Tafuri (1982), 61.
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genoemde Istituto Universitario d’Architettura di Venezia en verrichtte
hij samen met architectuurstudenten zijn typo-morfologisch onderzoek
naar Venetië, dat hij later in de jaren zestig in Rome voortzette. Muratori
bestudeerde onder andere in het kader van het architectuuronderwijs de
typologie van het woonhuis en de inplanting hiervan in de stad. Hij nam
daarbij het perceel als uitgangspunt. Saverio Muratori heeft met zijn
werk de verbinding proberen te leggen tussen de typo-morfologische
analyse van het stadsweefsel en het eigentijdse architectuurontwerp.66

Daarmee vormt zijn werk een belangrijke methodische en theoretische
grondslag voor een ontwerptheorie waarbinnen het bouwtype centraal
staat en waardoor de morfologische benaderingswijze verschilt van de
eerder besproken geografische traditie binnen de stadsmorfologie.67

Muratori ontwikkelde zijn typo-morfologische onderzoeksmethode zowel
in theorie als praktijk aan de hand van twee groot opgezette projecten
naar de ruimtelijke structuur van Venetië en Rome. Na de dood van
Muratori in 1973 werd zijn onderzoeksmethode voortgezet door
leerlingen zoals de architect Gianfranco Caniggia. Het werk van Muratori,
en in het verlengde daarvan het werk van Caniggia, vormt de basis van
de typo-morfologische tradities in Frankrijk en Spanje. Tot voor kort
waren de ontwikkelingen binnen het Italiaanse stadsmorfologische
onderzoek nauwelijks gerelateerd aan die binnen het Engelse
stadsmorfologisch onderzoek. Niettemin vormen zij de eigentijdse
fundamenten van het moderne stadsmorfologisch onderzoek.68

                                                
66 De typo-morfologisch analyse is een vorm van onderzoek waarbij de morfologische

analyse vooR.A.F. wordt gegaan door een typologisch onderzoek. In de typo-
morfologische analyse staat de ontwikkeling van het type in de tijd centraal.

67 Uffelmann (1986), 52.
68 Kropf (1993). Marzot (1997); Caniggia (1997), 227-255 (Engelse vertaling

N.Marzot). Samuels (1990), 415-435.
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SAVERIO MURATORI

Saverio Muratori voltooide zijn opleiding in Rome aan de Scuola
Superiore di Architettura op 10 november 1933. In de dertiger jaren
werkte Muratori in wisselende combinaties samen met architecten zoals
F.Fariello en L.Quaroni aan een aantal belangrijke (prijsvraag)projecten
in de rationalistische en neoklassieke trant. Het belangrijkste project in
deze periode was het ontwerp voor een studenten huisvestingscomplex
dat hij samen met G.Calza Bini en F.Fariello ontwierp.69 Het werd begin
1933 bekroond door de jury, maar diende te worden aangepast, waarna
het uiteindelijk in 1935 in sterk gewijzigde vorm uitgevoerd werd. Het
project werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Roma fascista’ en
tentoongesteld op de zesde ‘Triennale di Architettura e Arti Decorative’
in Milaan (1936).70 Na dit project bleef Muratori samenwerken met
Fariello en werd het team uitgebreid met de toonaangevende Italiaanse
architect en stedenbouwkundige Ludovico Quaroni. Een ander belangrijk
project uit deze eerste periode was het prijsvraagontwerp voor het
Auditorium bij Porta Capena in Rome, waarbij het door de drie jonge
architecten ingediende ontwerp opmerkelijk veel publiciteit kreeg [afb.
5]. Zo werd in 1935 in een publicatie van de architect A.Pica in het
Italiaanse architectuurtijdschrift Casabella een deel van het gebouw
vergeleken met het Colosseum, en werden de drie architecten
omschreven als: ‘più romani di Vietti, più sinceramente classici, pur
sotto i motivi accettati e il palese entusiasmo per Le Corbusier’.71 Mede
naar aanleiding van deze publicatie ontstond de eerste scheuring in wat
de ‘Gruppo’ wordt genoemd. De botsende karakters van Muratori en
Quaroni werden later door de architectuurhistoricus Pigafetta getypeerd
als het contrast tussen de methodische en systematische benadering van
Muratori enerzijds en de experimentele aanpak van Quaroni anderzijds.72

Achteraf karakteriseerde Quaroni de interne tegenstellingen in de groep
als volgt: ‘wij waren onderling op geheel verschillende manieren aan de
architectuur gebonden. Fariello ging uit van een sterke rationele en
wetenschappelijke benadering. Ik (Quaroni) hield vast aan een

                                                
69 Een overzicht van het oeuvre van Muratori is te vinden in: Marcucci (1984), 95-

208.
70 ‘La Casa dello Studente, angolo della Città Universitaria completamente realizzata

da giovanni’ (1935), 5.
71 Pica (1935), 10-21.
72 ‘Muratori, […], è tendenzialmente metodico e assiologico, sino alla più totale e

monolitica sistematicità. Quaroni, al contrario, è totalmente calato in uno
sperimentalismo intelligente ma continuamente dislocante’. Pigafetta (1990), 42-
43.
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 overwegend formalistische opvatting. En Muratori? Die was ervan
overtuigd dat de crisis van de stad en in de eigentijdse
architectuurproductie, deel uitmaakte van een veel grotere crisis die de
wereld had getroffen’.73 Muratori’s principiële en systematische
benadering van de architectuur - die in de jaren vijftig zou leiden tot een
oorspronkelijke vorm van empirisch stadsonderzoek - stond niet op
zichzelf, maar vloeide voort uit een diep historisch-filosofisch besef van
crisis en ondergang van de Europese cultuur, in het bijzonder die van de
stad. In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog leidde dit
cultuurpessimistische sentiment bij Muratori tot een intellectuele
speurtocht naar de grenzen van de architectonische taal en
uitdrukkingswijze. Kennisname daarvan is in het kader van deze korte
schets van belang, omdat het richting heeft gegeven aan Muratori’s visie
op en benadering van de stad. Via de studie van de Zweedse
modernistische architect Erik Gunnar Asplund (1885-1940) probeerde
Muratori tot een manier van bouwen te geraken die ‘boven de strijd der
stijlen’ uitsteeg en waarin de klassieke vormentaal naadloos samengaat
met allerlei andere, meer archaïsche, primitieve en locale
uitdrukkingsvormen. Op dat moment was Muratori zeker niet de enige
Europese architect die - geconfronteerd met de stilistische en culturele
impasse van de Moderne Beweging - zijn heil zocht in een of andere
vorm van classicisme.74 Wat Muratori evenwel onderscheidt is dat hij,
met zijn uitgesproken belangstelling voor het Scandinavisch classicisme
eigenlijk niet op zoek was naar nieuwe architectonische formules of
oplossingen. Integendeel: in de opvatting van Muratori zouden
eigentijdse nieuwe oplossingen uiteindelijk moeten uitkomen op de
‘essentie van het klassieke idee’.75 De vooroorlogse confrontatie met de
architectuur van Asplund mondt bij Muratori dan ook niet uit in
stilistische effecten, maar versterkt juist zijn drang tot een methodische
en strenge ontwerpaanpak. Zoals uit enkele grote (prijsvraag)
ontwerpen uit de tweede helft van de jaren dertig al was gebleken, was
Muratori vooral gefascineerd door de dialectiek tussen het ‘dagelijkse’ en
het ‘sublieme’. In de ogen van Muratori behoorde Asplund tot die
zeldzame architecten die erin slaagden in hun gebouwen die synthese te
bewerkstelligen tussen het praktische en het ideale waartoe de moderne
tijd allang niet meer in staat was als gevolg van de geestelijke crisis in

                                                
73 Quaroni (1984), 5-10.
74 Ciucci (1995)
75 In de woorden van Pigafetta: ‘In altri termini, se per Quaroni e Fariello non va

dimenticata la lezione del classico per praticare la contemporaneità, per Muratori
quest’ultima deve trasformarsi in occasione per addivenire alle perenne ideale della
classicità’.
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de westerse cultuur. Hij was er tevens van overtuigd dat het vocabulaire
van de Moderne Beweging te exclusief eigentijds was en daardoor
ongeschikt om tot de ware klassieke geest te geraken. Het voorbeeld
van Asplund heeft Muratori tot het inzicht gebracht dat de moderne
architectuur alleen dan weer ‘actueel’ kon worden wanneer zij de draad
van de geschiedenis, van het klassieke en sublieme wisten te vinden en
op te pakken.76

De oorlogsjaren zorgden voor een onderbreking in Muratori’s
ontwerparbeid; tegelijk schiepen die de ruimte voor verdere theoretische
reflectie en verdieping. In die periode werden door Muratori de
grondslagen gelegd voor zijn standpuntbepaling als conservatief denker
en architect. Hij werkte aan een omvangrijk historisch-theoretisch
geschrift (La valutazione dell’opera architettonica) dat al in 1946 werd
afgesloten maar pas in 1980 gepubliceerd.77 In de context van deze
studie is Muratori’s tekst van wezenlijk belang vanwege de opvattingen
over de filosofische en communicatieve aspecten van de architectuur en
vooral ook over de essentie en betekenis van (architectuur) historische
kennis.

Architectuur, aldus Muratori, ontleent haar fundamentele betekenis voor
de samenleving aan het feit dat in haar geestelijke waarden op een
concrete en organische manier gestalte krijgen. Daarbij gaat het niet
alleen om de geestelijke waardevoorstellingen van de individuele
vormgever of architect, maar vooral ook om die van een bepaalde
samenleving op een specifieke plaats en een specifiek moment. Steden,
voor zover die kunnen worden opgevat als architectonische composities
in de meest uitgebreide zin, zijn bij uitstek de materiële neerslag van –
aldus Muratori - de cyclische bewegingen (op gebied van economie en
beschaving in het algemeen) waar onze cultuur aan is onderworpen. En
nergens beter dan in steden en hun geschiedenis is aan te wijzen
hoezeer de architectonische schepping geworteld is in zowel de
individuele als collectieve creativiteit van een beschaving. De historische
betekenis van de stad als sociaal-ruimtelijk milieu is gebaseerd op grond
van deze geestelijke eenheid. In historische (binnen) steden leven de
oorspronkelijke en creatieve ideeën en daden niet in verwaterde, maar
in een naar tijd en plaats compacte, en door menselijke ervaring en
gebruik verrijkte vormen, voort. De in steden en gebouwen opgeslagen
menselijke ervaringen en gedragscodes worden voortdurend, door iedere

                                                
76 Pigafetta (1990), 47-64.
77 Muratori (1980), 245-288.
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generatie opnieuw geïnterpreteerd en gebruikt. En de manier waarop dat
gebeurt zorgt met de vele naar tijd en plaats uiteenlopende variaties
ervoor dat ook de vorm van steden en gebouwen onderhevig zijn aan
voortdurende verandering; aan een traag en langzaam proces van
minutieuze wijzigingen die uiteindelijk de kern van hun geestelijke
substantie raken. Uit de inhoud van La valutazione dell’opera
architettonica blijkt dat voor Muratori steden organismen zijn: niet alleen
in de zin van door ruimtelijke orde gedomineerde systemen, maar vooral
van vormen die zijn opgebouwd uit tal van archeologische lagen, waarin
materiële en vooral immateriële essentialia van voorbije culturen liggen
opgeslagen. Voor zover steden de schatbewaarders zijn van deze rijke,
geestelijke waarden, hebben ze in architectuurhistorische zin ook een
buitengewoon didactische functie. Helaas, aldus Muratori, is in onze
moderne tijd het intuïtieve vermogen om die rijkdom aan kennis te
ontcijferen en te begrijpen verloren gegaan; dat kan echter weer worden
veroverd door een moeizaam en kritisch proces van
architectuurhistorisch onderzoek.

De storia operante

Het is niet moeilijk om in een dergelijke opvatting de kiemen te
ontwaren van Muratori’s in de jaren vijftig ontwikkelde ideeën over het
gebouwtype als een synthese a-priori; van de stadsgeschiedenis als een
‘actieve geschiedenis’ (storia operante) en tenslotte over nieuwe
vakmatige instrumenten en zelfs naar een geheel nieuwe discipline om
de stedelijke elementen op fundamentele wijze te kunnen onderzoeken.

Muratori’s ideeën over het gebouwtype als een vormstructuur die
voorafgaat aan iedere vorm van bewuste reflectie; en van de morfologie
als het verband tussen bebouwing, straten en topografie dat als een
onzichtbaar plan de grondslag voor het eigentijds ontwerp in zich draagt,
staan aan het begin van de architectonische stadsanalyses zoals die in
Italië in de jaren zestig zijn uitgevoerd, maar zij vallen daar geenszins
mee samen. Muratori’s concept van een ‘handelingsgerichte’
stadsanalyse gaat uit van een niet-dialectische verhouding tussen
historisch onderzoek en eigentijds ontwerp.78 Dit betekent dat Muratori’s
werk niet, zoals in dat van Aymonino, Rossi of Grassi, in het teken staat
van de spanning tussen het type als een in tijd en plaats verzonken,
interne vormstructuur en de artistieke en spontane inventie van de

                                                
78 Tafuri (1982), 60.
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individuele architect. Integendeel: Aymonino e.a. zoeken in hun
typologische analyses aansluiting bij de rationalistische tendens in de
moderne architectuur vanaf de jaren twintig (Le Corbusier; Tessenow,
Hilbersheimer; Oud e.a.), één waarin de constante architectonische
wetten en rationele beschrijving- classificatie- en manipulatiecriteria, de
basis vormen voor een logische eenheid van analyse- en
ontwerpmethoden.79 In Muratori’s opvatting is het ontwerpen opgevat
als inventie, geheel ondergeschikt aan het begrijpen en interpreteren
van de in de typologie opgeslagen kennis en ervaring. Zijn
typologieopvatting - die een centrale plaats inneemt in zijn
morfologische analyses - probeert juist direct en rechtstreeks door te
stoten naar en aansluiting te vinden bij die krachten die door de
rationalistische aanpak juist werden geblokkeerd: die van de cyclische
beweging van de beschavingsgeschiedenis als een door perioden, fasen
en crises cumulatief voortbewogen proces.

Muratori’s architectuurtheorie heeft in de jaren vijftig niet alleen tot
enkele opmerkelijke stedenbouwkundige ontwerpen geleid, maar vooral
tot twee reeds genoemde opzienbarende en invloedrijke historische
analyses van de socio-culturele ontwikkeling van respectievelijk Venetië
en Rome. Om de betekenis van zowel Muratori’s historisch onderzoek als
van zijn stedenbouwkundig werk voor de morfologie, als historische
discipline van de wording en transformatie van stedelijke patronen, te
kunnen beoordelen, is meer inzicht vereist in het bijzondere en vooral
idealistische karakter van Muratori’s architectuurfilosofische theorieën,
zoals recentelijk uiteengezet door Pigafetta, Malfroy en Uffelmann.

Muratori’s architectuur en stadstheorie wordt bepaald door de
uitzonderlijke betekenis die hij toekent aan het concept van de
architectonische typologie. Het type is voor Muratori niet een afgeleide
van een reeks gebouwen met een duidelijke formele en functionele
analogie. Het is  geen categorie of schema dat via een proces van
reductie en regressie kan worden bewerkt tot basisvorm voor de
architectonische conceptie.80 Muratori kent aan het type een ‘hogere
waardigheid’ toe dan die van louter classicifiserende en deducerende
categorie zoals in de gangbare, rationalistische architectuurtheorie.
Muratori probeert het type niet zomaar te verbinden met een specifieke
                                                
79 Engel (1993), 17-18.
80 Dat is de gangbare betekenis die in tal van traktaten, te beginnen met die van

Quatremère de Quincy, aan het typologiebegrip worden toegekend; die heeft ook
gezorgd voor de grote populariteit van de typologische werkwijze binnen het
(civiel) technische milieu van de polytechnische scholen.
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(architectuurhistorische) vorm of beeld, maar met een bij uitstek finale
structuur die door een idealistische kritiek eerder in verband is gebracht
met het kunstwerk: die van het organisme. Door het type op te vatten
als een kunsttheoretische in plaats van een rationele categorie van
beschrijving en classificatie, situeert Muratori het type in eerste instantie
in de sfeer van de esthetiek. Met het type verwijst Muratori nadrukkelijk
naar een immateriële structuur. Deze is ononderbroken werkzaam om
gebouw, infrastructuur en landschap - en in samenhang daarmee ook
alle andere sectoren van het menselijk handelen - tot een levend
organisme te organiseren. Een dergelijke ideale en met de dagelijkse
praktijk van leven verbonden ‘forma tipica’ is, met andere woorden,
minder een rationeel te deduceren, fysieke structuur dan een
immateriële werkelijkheid - een ideale toestand die zowel uitgangspunt
als doelstelling van de typologische analyse is; een ideaal dat door het
typologisch onderzoek kan worden ontwaard en blootgelegd en
vervolgens door het ontwerp tot voltooiing dient te worden gebracht.

Uit de analyse van Muratori’s typologiebegrip blijkt dat het type schema
noch grondvorm is; geen fysieke structuur maar, op een hoger plan
verwijst naar wat voorafgaat aan de architectonische vorm. Centraal in
Muratori’s architectuurtheorie staat de vervlechting van
maatschappelijke (sociale, economische, culturele) verhoudingen met
ruimtelijke c.q. architectonische structuren. Typen functioneren daarbij
als bemiddelaars: als structures de correspondance waarvan de
minutieuze, archeologische en bouwhistorische analyse gedetailleerde
kennis oplevert over de ontwikkelingsgang van stedelijke beschaving- en
levenswijzen. Kennisname van Muratori’s typologiebegrip laat zien hoe
zijn architectuurtheorie onderdeel is van een idealistisch- en filosofisch
verklaringsmodel van de historische ontwikkeling van de menselijke
beschaving in het algemeen en van de stedelijke cultuur in het
bijzonder. Andreas Uffelmann heeft gewezen op het uitgesproken
statische en vooral accumulatieve karakter van het beschavingsproces
dat Muratori voor ogen stond, zeker in vergelijking met het dynamisch
beeld dat de socioloog Norbert Elias daarvan geeft in zijn bekende
beschavingstheorie.81 Anders dan Norbert Elias, die een genuanceerder
en vooral pluriformer beschavingsmodel voorstaat, en daarom ook een
dynamischer beeld ontwerpt van de wederkerigheid van
gebouwtypologie en sociale configuratie, ziet Muratori het historisch
proces als een zich geleidelijk ontvouwend bewustzijn van de mensheid
over zichzelf en haar rol in de wereld. Geschiedenis is in deze

                                                
81 Elias (1969); Elias (1965); Uffelman (1986), 48-79.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

57

idealistische opvatting niet meer dan een ritmische opeenvolging van
perioden, fasen en vooral van crises. Typologisch onderzoek op de
manier waarop Muratori dat opvat is in de eerste plaats dan ook een
cognitief proces. De kennis die dat oplevert vergroot de bewustwording
van de mensheid over haar eigen levens- en beschavingscyclus die, in
accumulatieve zin, daardoor een kleine stap vooruit maakt. Maar tegelijk
levert nauwkeurige kennis over de regels aan de hand waarvan de
cyclische beweging van de (stedelijke) beschaving zich voltrekt, ook
kennis en aanknopingspunten op voor het eigentijds (architectonisch)
handelen. In de woorden van Uffelmann: ‘Muratori’s Zivilisationsprozess
ist statisch, er sieht die gesellschaftliche Entwicklung als periodische
Wiederholung ein und desselben Rhythmus, der sich nach eigenen,
immer gültigen Regeln vollzieht. Bezogen auf das Entwerfen von
Architektur bedeutet das, dass durch die typologische Untersuchung
einer Landschaft oder Stadt eine ‘Handlungsnorm’ gesucht wird, die zum
Ziel hat, ‘eine grundlegende Struktur’ oder ‘verborgenen Plan’ als Basis
des Entwerfens zu bilden. Typologien haben hier nicht nur
beschreibenden und klassifizierenden Charakter, sie transportieren auch
die Prinzipien, nach denen ihr Untersuchungsgegenstand funktioniert
und vermitteln sie als neue Handlungsanleitung’.82

In de context van de technische en economische kaders van de
wederopbouw van steden - met de nadruk op standaardisatie en
normalisatie - brachten dergelijke idealistische opvattingen Muratori in
praktische maar ook psychisch-intellectuele problemen. Mede daardoor
kreeg Muratori steeds meer interesse in holistisch getinte filosofische
theorieën die zijn stadsmorfologisch onderzoek sterk hebben beïnvloed.
Dit zijn vooral de ideeën over de geschiedenis als een continu gegeven
zoals deze werden geformuleerd door Spengler.83

Muratori’s cultuurfilosofische opvattingen en de daaruit voortvloeiende
visie op respectievelijk de architectuur, stad en regio, werden versterkt
door het naoorlogse klimaat van de Italiaanse wederopbouw, en met

                                                
82 Uffelmann (1986), 60.
83 Pigafetta (1990), 63. De architectuurhistoricus en filosoof Sylvain Malfroy schrijft:

‘Sur Sprengler: ce philosophe passe pour avoir appliqué à l'histoire universelle une
approche explicitement morphologique, ce qui est déjà un point commun avec
Muratori. Muratori a peut-être un point de vue différent sur le statut des moments
de crise dans le processus historique, mais il partage avec Spengler une approche
holistique-organiciste de l'histoire. Il y a plus de ressemblances entre ces deux
auteurs qu'il n'y a de différences.  Les fameux tableaux de Muratori (i tabelloni)
sont directement inspirés par ceux que Spengler a dressés dans «Untergang des
Abendlandes»’. Schriftelijke reactie van Sylvain Malfroy naar aanleiding van een
vraag over de connectie tussen Muratori en Spengler (14 juli 1998).
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name door de daarin toegemeten ruimte voor de bouw en huisvesting.
De toenmalige, door standaardisatie en normalisatie voortgedreven
architectuurpraktijk, bevestigde Muratori in zijn overtuiging dat de
gemiddelde architect niet in staat was meer tot stand te brengen dan het
ontwerpen van losse objecten waaraan ieder besef van de betekenis van
een ‘progetto del tessuto edilizio’ dat wil zeggen van zingevend stedelijk
weefsel ontbrak. Eén van de leerlingen van Muratori, Caniggia gaat zelfs
zover te beweren dat Muratori in die jaren tot de conclusie was
gekomen, dat architecten het vermogen hadden verloren tot ingrepen in
de stad die de continuïteit van zowel de fysieke omgeving als het socio-
culturele milieu zouden kunnen waarborgen.

Hoe Muratori uit een dergelijke, disciplinaire impasse probeerde te
ontsnappen, blijkt zowel uit enkele stedenbouwkundige ontwerpen, zoals
voor de nieuwe woonwijk van Barene di San Giuliano in de Venetiaanse
lagune (1959), als uit de publicatie van twee historisch-morfologische
onderzoeksprojecten naar respectievelijk Venetië en Rome [afb. 6].
Muratori’s ontwerp voor de Venetiaanse stadswijk is een mijlpaal in de
geschiedenis van de naoorlogse stedenbouw in Italië, omdat hij daarin,
aansluitend op zijn analyses van het Venetiaanse regio, op radicale wijze
breekt met de retorische stadsmodellen van de Moderne Beweging (Le
Corbusier, Frank Lloyd Wright, Quaroni etc.). Het ontwerp munt niet uit
door individuele vorminventie  maar is gebaseerd op een eenvoudige,
historisch gefundeerde bouwtypologie die de verbindende schakel vormt
tussen de bebouwing, stratenpatroon en locale topografie.

In 1950 werd Muratori benoemd op de leerstoel ‘caratteri distributivi
degli edifici’ aan het Istituto Universitario di Venezia. Hij bezette die tot
1955, toen hij werd benoemd aan de Facoltà di Architettura in Rome. In
de jaren dat Muratori in Venetië doceerde verruimde zich zijn idee van
architectuur, eerst in de richting van de stad en, in het verlengde
daarvan, naar dat van de regio. Die begripsverbreding was niet zozeer
een kwestie van schaal, integendeel. Zij was het logisch gevolg van
Muratori’s overtuiging dat de architectuur, de stad en regio – als
ondeelbare eenheid – de plek bij uitstek zijn waar een beschaving tot
zijn meest ware en duidelijke kristallisatie geraakt. Architectonisch
object, stad en regio – voor Muratori in feite identieke begrippen –
vormen de eigenlijke horizon waartegen hij de eerder genoemde,
idealistische thesis over de essentie van de geschiedenis of het cyclisch
verloop van beschavingsprocessen, tracht te demonstreren zoniet te
bewijzen. Die opgave stelde hij zichzelf bij zijn aantreden als hoogleraar,
bij welke gelegenheid hij het synthetiserend stad- en regioonderzoek
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Afb. 6 C.E.P. Barene S.Giuliano Estuario III (1959). Bron: Storia
Architettura (1984)
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afzette tegen een door fragmentatie en dehumanisering bedreigde,
contemporaine cultuur. Al eerder in zijn ‘Vita e Storia della Città’ was
Muratori tot de conclusie gekomen dat de bestaande, rationeel-
analytische methoden van stadsonderzoek ontoereikend waren om
inzicht te krijgen in de ‘concreetheid’ die de historische stad belichaamt.
Daartegenover stelde hij het primaat van de ‘intuïtieve visie’, een
theoretische benadering met een flinke dosis ‘gnosis’ aan de hand
waarvan de stedenbouwkundig onderzoeker of ontwerper ingewijd zou
kunnen worden in kennis van de feiten, zoals die in de stad besloten
lagen. En in welke stad zou een dergelijk, op culturele totaliteit en
samenhang georiënteerd onderwijs- en onderzoeksprogramma, beter
kunnen worden uitgevoerd dan in Venetië? Het is dan ook in zijn
Venetiaanse jaren dat Muratori zijn concept van een ‘storia operante’ –
van een actieve geschiedenis – in een methodisch uitvoerbare vorm
heeft gegoten.
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UNA STORIA OPERANTE: VENETIË

In de jaren 1950 tot 1955 voerde Muratori, samen met studenten, een
omvangrijk onderzoeksproject uit naar de socio-culturele en ruimtelijke
wording en geschiedenis van de stad Venetië.84 In de geschiedenis van
het stadsmorfologisch onderzoek markeert dit project een belangrijk
moment, en wel om twee redenen. Op de eerste plaats vanwege de
fixatie op de intrinsieke, morfologische samenhang van respectievelijk
kavel, bouwobject en stadswijk. Op de tweede plaats, omdat daarin de
morfologie van een gebouwd object in de context van straat, buurt, wijk
en stad – van de totale regio – niet enkel als een geografische, maar
vooral ook als een beschaving historische eenheid, en daarin gaat hij
veel verder dan de Engelse geograaf Conzen en diens school. Muratori
onderzoekt deze aspecten als ‘concrete feiten’ die in hun onderlinge
samenhang – als patroon – niet zozeer ‘verwijzen’ naar een ideale
samenlevingsstructuur, maar die in fysieke zin concreet ‘belichamen’.
Om het bestaan en de historische ontwikkeling van een dergelijke, in
bodem en steen verankerd, sturend principe aan het licht te kunnen
brengen, maakt Muratori veel methodischer en intensiever dan de eerder
genoemde geografische richting in de stadsmorfologie gebruik van
cartografie. Zo figureert in Muratori’s werkwijze de getekende kaart niet
enkel als registratie van op bouwhistorisch onderzoek gebaseerde
gegevens (reconstructies) van woonhuis, buurt en wijk, maar tegelijk
ook als demonstratie ‘vooraf’ van de meer intuïtief gereconstrueerde,
onherhaalbare, culturele individualiteit van de stad als organisme.
Anders gezegd, Muratori benadert zijn onderzoeksobject – de stad en
het grondgebied van Venetië – vanuit twee invalshoeken: 1. vanuit de
cartografische reconstructie door middel van grootschalige
cultuurhistorische kaarten die hij maakte van het Venetië ten tijde van
respectievelijk de gotiek, renaissance en barok -  perioden waarin het
typische en onvervangbare karakter van de stad als het ware is gefilterd
en gezuiverd; en 2. vanuit de archeologische en bouwhistorische
reconstructie van het individuele, Venetiaanse woonhuis en de situering
(in fysieke en cultuurhistorische zin) in de afzonderlijke buurten en
wijken. Op die manier produceerden Muratori en zijn studenten een atlas
van de stad Venetië met afzonderlijke kaarten die de grafische notitie

                                                
84 De eerste publicatie van het onderzoek van Muratori vond plaats in het

architectuurtijdschrift Palladio dat hem de mogelijkheid gaf zijn onderzoek, dat
ruim 100 pagina’s besloeg en voorzien was van een groot aantal kaarten op
uitvouwbladen, in één geheel te publiceren. Muratori gaf dit onderzoeksverslag de
veelbelovende titel ‘studie naar de actieve stedenbouwkundige geschiedenis van
Venetië’. Muratori (1959); idem (1960).
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zijn van door empirie en intuïtie verkregen onderzoeksresultaten. Het
zijn deze kaarten die op heel concrete wijze de ideale draagstructuur van
Venetië onthullen en daardoor uiteindelijk ook een ontwerp zijn voor het
Venetië van de toekomst, zoals Muratori’s prijsvraagontwerp voor de
CEP in Barrene di S.Giuliano (1959) onontkoombaar laat zien.85 Dat is
ook de essentie en diepere betekenis van Muratori’s idee van een ‘storia
operante’, waarin historisch onderzoek en ontwerp uiteindelijk volledig
met elkaar samenvallen.

Muratori was er van overtuigd dat uitsluitend op het concrete niveau van
de woonwijken (‘quartieri’), zoals die pand voor pand in hun historische
transformatie en vormverandering kunnen worden getraceerd, de
verstrengeling van de wereld van het private met die van het publieke
(de economie, het sociale, de politiek) kan worden vastgesteld [afb. 7].
Op deze manier zijn de diverse typen van het stedelijk weefsel niet enkel
een indicatie van de politieke, culturele en sociaal-economische
ontwikkeling van de stad, maar belichamen de woonwijken die
samenstelling op heel concrete wijze in de fysieke structuur van huizen,
kanalen en straten. Wat evenwel geldt voor de afzonderlijke
woonwijken, gaat in hoge mate op voor de stad Venetië als geheel.
Daarom begint Muratori  zijn studie met de (cartografische) precisering
van de historisch bepaalde, concrete realiteit van Venetië, waarvan het
unieke en onvervangbare karakter is ontstaan in de Byzantijnse era (tot
eind twaalfde eeuw) en dat zich vervolgens heeft geconsolideerd in de
gotische periode (tot eind vijftiende eeuw) [afb. 8]. De gotiek is als het
ware de ‘fase modale’ van waaruit Muratori  zijn diachrone lezing van de
stad op het niveau van de wijk begint. De eerste fase van het onderzoek
heeft betrekking op het tekenen van enkele grootschalige basiskaarten
waarin het sociaal ruimtelijk stadsbeeld van Venetië, gedetailleerd vanaf
de Byzantijnse periode wordt vastgelegd. Het materiaal voor deze
kaartbeelden is afkomstig van gegevens die studenten hebben
aangeleverd op basis van bouwhistorisch veldonderzoek naar
afzonderlijke panden. De eerste set kaarten heeft betrekking op de
prestedelijke (Byzantijnse) nederzettingsstructuur van de stad. Via
kaarten laat Muratori  zien hoe die is af te leiden uit de respectievelijke
afzonderlijke eilanden (‘capisaldi iniziali’) en de daartussen ontstane
verbindingen (‘sistemi di viabilità’). In die vroege fase ontwikkelden de
nederzettings- en bewoningspatronen zich niet zozeer aan de randen
                                                
85 Concorso per la progettazione del Piano Urbanistico di massima di un quartiere

residenziale in Venezia-Mestre, località Barene di S.Giuliano, in applicazione del
programma del comitato di coordinamento della Edilizia Populare (C.E.P.); motto:
Estuario. Marcucci (1984), 206.
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Afb. 7 Storia Operante. Bron: Muratori (1959)
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Afb. 8 Città arcipelago. Bron: Muratori (1959)
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van de eilanden maar – waarschijnlijk vanuit defensief oogpunt – veel
meer vanuit de centra. Een tweede serie kaarten heeft betrekking op
een volgende fase in de stadsontwikkeling, die van de gotiek, toen in
Venetië zich zowel in ruimtelijk als socio-cultureel opzicht, alle
kenmerken van een unieke en later ook niet meer gewijzigde,
morfologische draagstructuur begonnen af te tekenen en te
consolideren. In die fase ontwikkelde Venetië zich als handelsstad van
wereldformaat, hetgeen zich vertaalde in de toenemende complexiteit
van het stelsel van (water)wegen en vooral van bruggen, in het
bijzonder tussen de afzonderlijke eilanden. Op de grote overzichtskaart
van de ‘città unitaria’ zijn door Muratori  en zijn team de dominante
ruimtelijke patronen van de vijf verschillende functies en programma’s –
en hun transformaties - vanaf de twaalfde tot het begin van de zestiende
eeuw vastgelegd, te weten die van handel en administratie, wonen,
kerkelijke instituties, ambachten, en tenslotte havenactiviteiten en de
daarmee samenhangende industrie. Deze grote overzichtskaarten
hebben, zoals gezegd, een dubbele functie: enerzijds leggen ze de
grondlijnen vast van de historische- en ruimtelijke identiteit van de stad
Venetië; anderzijds dienen zij als indicatoren voor verder gedetailleerd
onderzoek naar de verschillende woonwijken en de ‘organische’
groeiprocessen aan de hand waarvan die hun uiteindelijke morfologische
karakteristiek hebben gekregen.

Eén van de eerste vervolgonderzoeken, waarmee in 1954 een begin
werd gemaakt, richtte zich op het inzichtelijk maken van de dynamiek en
vooral de wetmatigheden van de morfologische veranderingen van de
Venetiaanse wijk San Giovanni Grisostomo, ten noorden van Rialto [afb.
9]. De redenen om juist deze wijk te kiezen beschrijft Muratori als volgt:
‘De keus viel op de wijk S.Giovanni Grisostomo vanwege de helderheid
van de lay-out, onbetwistbaar authentiek en gegarandeerd door de
bijzondere interesse van de huidige bebouwing’.86 Een ander argument
was dat in ruimtelijk opzicht deze buurtschap afweek van de eerder
onderzochte ‘quartieri’ zoals die van Rialto en San Lio. Het afwijkende
karakter van deze buurt bleek vooral te liggen in de ‘configurazione
apparentemente più irregolare’ met een typische structuur van
binnenplaatsen, in Venetië ook wel ‘Salizzada’ genoemd. Een dergelijke
afwijking werd door de onderzoekers geïnterpreteerd als een signaal,
een restant, van een ouder sociaal economisch occupatie patroon. Zij

                                                
86 Muratori (1959), 113 kol.2: ‘La scelta cadde sul quartriere di S.Giovanni

Grisostomo per la chiarezza risoluta di disegno, indiscutibilmente autentica e
garantita dall’interesse della edilizia presente’.
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Afb. 9 S.Giovanni Gristomoso. Bron: Muratori (1959)
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 kamen tot die conclusie op grond van het zo systematisch en
nauwkeurig mogelijk ‘filteren’ van een oorspronkelijke, ideale
grondfiguur vanuit de vele, later toegevoegde afwijkingen en
vervormingen. De vaststelling van die grondvorm – de ideale
draagstructuur – werd gebruikt om vervolgens te kunnen traceren en
begrijpen welke veranderingen in de opeenvolgende periodes en fases
van stadsontwikkeling hebben plaatsgevonden. Muratori beschouwt die
ontwikkelingsgang niet als een negatief proces, als de geleidelijke
beschadiging van een zuiver type, integendeel: hij heeft het ideaalbeeld
nodig om van daaruit de veranderingen te kunnen ‘lezen’ als correcties
en verfijningen vanuit het dagelijks sociaal en economisch gebruik. Een
dergelijke (arbeidsintensieve) aanpak laat onomwonden zien hoe het
stadsmorfologisch onderzoek, zoals Muratori dat voorstaat, niet zozeer
gericht is op classificatie of patroonherkenning, maar veeleer op het
vaststellen van breuken in typo-morfologische processen en de
interpretatie daarvan vanuit programma’s van het dagelijks leven in
opeenvolgende, historische fasen. Op grond van evidentie over de
morfologische dynamiek en vooral wetmatigheden van de stad en haar
afzonderlijke woonwijken en bouwblokken die door het kaartmateriaal
zijn verkregen, komt Muratori tot de conclusie dat in de historische
opeenvolging van stijlen en fasen, de bestaande stedelijke structuur niet
wordt vernietigd of uiteenvalt, maar slechts verandert en dat dit alles
gebeurt bij de gratie van het voortbestaan van oorspronkelijke
elementen in hun historische structuur. Dat is ook precies de bevestiging
van Muratori’s opvatting over geschiedenis, als een zich in de tijd
realiserend ideaal van de samenleving. Een ideaal dat in de stad een
uitgesproken fysiek-morfologisch equivalent heeft gekregen. Door het
blootleggen van deze fysieke draagstructuur van de stad en door de
analyse van de wetmatigheden aan de hand waarvan vanaf de twaalfde
tot de zestiende eeuw die zich heeft uitgekristalliseerd tot het ideale
grondplan en nederzettingspatroon, hoopt Muratori vanuit de twintigste
eeuw een brug te kunnen slaan waarmee de sedert 1600 begonnen,
destructieve era voor de stad, definitief tot een einde zou kunnen
worden gebracht. In die zin is, in de opvatting van Muratori, historisch-
morfologisch stadsonderzoek, minder een vorm van een aan het ontwerp
voorafgaande ‘survey’, maar veeleer een onthulling van een in de
geschiedenis verzonken sociaal-ruimtelijke structuur en wetmatigheid
die zich onontkoombaar aandient als ontwerp.

Deze analyse van Muratori’s manier van stadsmorfologisch onderzoek en
van de uiteindelijke resultaten, leidt onvermijdelijk tot de vraag naar de
actualiteitswaarde, die gevonden moet worden in het ontwerpproces.
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Een complicerende factor daarbij is dat in de latere onderzoeken van
Muratori ideologie en vooral filosofie in zijn onderzoeken een steeds
grotere rol zijn gaan spelen. Daardoor werd de koppeling naar het
eigentijds ontwerp steeds problematischer, zoniet onmogelijk. Muratori
kwam hierdoor steeds verder af te staan van de praktijk van het
bouwen: de werkelijke stad.87 Op dit punt zijn de geschriften van zijn
leerlingen (bijvoorbeeld Caniggia) derhalve een beter uitgangspunt voor
het huidige stadsmorfologisch onderzoek.

                                                
87 Pigafetta (1990), 107.
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DE PROCESTYPOLOGIE VAN CANIGGIA

In een korte schets over het ontstaan van de Florentijnse school in de
stadsmorfologie en de rol van de architect Gianfranco Caniggia stellen
huidige Italiaanse stadsmorfologische onderzoekers dat hun aanpak en
methode weliswaar in belangrijke mate geïnspireerd zijn door Saverio
Muratori’s werkwijze in Rome in de zestiger jaren, maar wat betreft
intentie en methode veel pragmatischer en concreter van aard zijn.88

De architect Gianfranco Caniggia heeft vooral na de dood van Muratori
diens onderzoeksmethode verfijnd en verbreed zonder de ideologische
en cultuur pessimistische lading.89 Behalve uitvoerend architect was hij
ook docent aan verschillende Italiaanse architectuurfaculteiten. Daardoor
had hij invloed op de institutionalisering van het typo-morfologisch
onderzoek in Italië. Dat is een vorm van stadsonderzoek dat zich minder
richt op unieke, monumentale, maar vooral op bescheiden woonhuis
architectuur van de stad. In het kader van de stadsvernieuwing is
Caniggia geïnteresseerd in de wijze waarop, in de loop van de
geschiedenis, veranderingen in het type werden aangebracht.90 In die
zin zou men bij Caniggia kunnen spreken van een morfologische analyse
van het type.91

Het werk van Caniggia is zoals gezegd een verfijning en vooral
systematisering van Muratori’s typo-morfologisch onderzoek. In de
woorden van zijn Florentijnse leerlingen: ‘The merit of his work lies in
having translated Muratori’s thought into a system of operative tools,
which could be verified and transmitted in teaching and in typological
research’.92 Deze ideeën zijn het best terug te vinden in de beide
leerboeken die hij samen met Gian Luigi Maffei schreef over de relatie
tussen het lezen van de plattegrond en het doen van ingrepen in deze
plattegrond door nieuwbouw.93 In de morfologische analyse van de

                                                
88 Cataldi, Maffei e Vaccaro (1997), 49-50.
89 Maretto bleef zich richten op de architectonische schaal binnen de historische

context van de stad, zijn belangrijkste werk was het boek over het Venetiaanse
woonhuis. Giannini hield zich als docent en onderzoeker bezig met het ‘territorio’
en het filosofische gedachtegoed van Muratori.

90 Caniggia (1963); Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 1960 en 1963, de
uiteindelijke sanering vond plaats vanaf 1968.

91 Caniggia e Maffei (1979). Dit boek is het leerboek voor de studenten van de beide
auteurs voor de cursus ‘composizione architettonica e tipologia edilizia’.

92 Cataldi (1997), 50.
93 Caniggia (1979); Caniggia e Maffei (1984). Oorspronkelijk waren nog twee delen

gepland over het ‘speciale gebouw’.
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historische stad onderscheidde Caniggia de volgende componenten: het
woonhuis, de stad en de omgeving.94 Vanuit deze niveaus worden op
hun beurt - zoals dat ook door Muratori in zijn onderzoek werd gedaan -
enkele basistypen afgeleid die in de opvatting van Caniggia de dragers
zijn van de historische structuur van de stad.

Caniggia houdt zich in zijn onderzoek vooral bezig met de historische
ontwikkeling van het wonen in stedelijk verband, waarbij hij, naast een
socio-economische invalshoek, vooral gericht is op de concrete
ontwikkelingsgang van de woontypologie. Als architect grijpt hij in in
deze ‘tipologia processuale’ – het ontwerp maakt deel uit van het
ontwikkelingsproces – welke in zijn historische ontwikkeling een
uitdaging vormt voor de architect. Hoe kan het bestaande woonhuis
worden aangepast aan de nieuwe woonstandaard, hoe kan deze dienen
als basis voor verdere planning of toekomstige aanpassingen? Een
andere vraag is: op welke wijze kunnen richtlijnen voor welstand en
andere ‘beschermende’ maatregelen worden opgesteld? Met het oog
daarop moet, aldus Caniggia, de historische achtergrond van het
woonhuis worden onderzocht, een onderzoek dat uiteindelijk zou moeten
leiden tot het vaststellen van het basistype dat door Caniggia de ‘domus
elementare’ wordt genoemd. Caniggia gaf zelf de volgende definitie van
het basistype: ‘het concept huis, zoals geïntroduceerd in ieder gebied en
iedere periode en gebaseerd op enerzijds ervaring in de bouw anderzijds
het gebruik. Beide factoren variëren door veranderingen en
verbeteringen in de specialisatie van de ruimte, en vormen op deze
manier verschillende objecten’.95 De definitie, zo stelt Caniggia,
impliceert dat het basistype aan een onophoudelijke verandering
onderhevig is die afhankelijk is van plaats en tijd. Het ideale type (‘typo
portante’) is een synthese van belangrijke (historisch gegroeide)
innovaties die onafhankelijk zijn van synchrone variabelen als topografie,
bestaande structuren en functionele vragen. De oervorm van dit ideale
type is de elementaire cel van 6 x 6 meter, afmetingen die worden
gedicteerd door de gemiddelde lengte van de houten balken die bij de
                                                
94 Ganiggia (1979), 60.
95 Caniggia (1979) (transl. Marzot, 1998). De originele Italiaanse definitie is:

‘Definizione di "tipo edilizio di base" o, in breve, "tipo di base" = concetto di casa,
indotto in ciascuna area civile ed in ciascun intorno temporale dal progresso
nell'esperienza nel costruire case, e nel fruirne, attuata antecedentemente:
progressivamente mutata per l'incremento di specializzazione di ciascun vano, da
matrici elementari (casa monocellulare o subcellulare) a derivazioni complesse. Ciò
in intervalli di crescita civile: in momenti di deflazione si attua, al contrario, un
decremento di specializzazione ed una contrazione conseguente dello spazio
abitativo.’



E.A.Koster –Stadsmorfologie

71

constructie worden gebruikt. Uitgaande van deze, volgens Caniggia
basale vorm van het woonhuis, reconstrueren de onderzoekers
synchroon lopende typologische reeksen waarin door uitbreidingen en
andere veranderingen steeds andere vormen voor het woonhuis
ontstaan. Deze reeksen worden door de onderzoekers in tabellen
samengevat en beoogt – en dat bindt hen ideologisch weer aan Muratori
– een nagenoeg universele toepassing.

Op basis van de tabellen tracht Caniggia de processen te reconstrueren
die de veranderingen van het ideale type veroorzaken. Caniggia gaat in
deze tweede analyse uit van een relatief los van het dagelijks gebruik
staande, min of meer universele woonstructuur die al naar gelang de
omstandigheden, slechts secundair kan worden gewijzigd en die zich als
autonoom gegeven aanbiedt aan de gebruiker. De functionele en externe
veranderingen, de zogenaamde ‘mutazioni capillari’, worden beschouwd
als de werkelijke invloeden die veranderingen veroorzaken en die
grotendeels van socio-economische aard zijn. Een opvallend in
Caniggia’s systeemtheoretische benadering is dat hij daarbij de
gebruiker slechts een beperkte invloed op het veranderingsproces
toebedeelde.

Het edilizia di base

In 1979 publiceerde Caniggia samen met Gian Luigi Maffei het boek
Progetto nell edilizia di base.96 In dit leerboek reiken de auteurs
architectuurstudenten methoden aan ter bestudering van de manier
waarop de gebouwde structuur van de stad - op verschillende
schaalniveaus - gelezen kan worden. Het doel is deze structuren
vervolgens in het te maken ontwerp opnieuw te reproduceren, in de
woorden van Caniggia ‘«leggere» l’edilizia legato al «fare» l’edilizia
stesso’. In tegenstelling tot de Engelse morfologische analyse waar het
perceel de te bestuderen eenheid is, gaan zowel Muratori als Caniggia uit
van het gebouw als de belangrijkste (historische) eenheid voor hun
methode van procestypologie.

Een belangrijk onderdeel van het leerboek is ontwikkeld aan de hand
van het onderzoek van de wijk rondom de poort San Frediano in
Florence in de zuidwestelijke hoek van de oude stad. In eerste instantie
stellen de onderzoekers een standaard woonhuismodel met een breedte

                                                
96 Caniggia (1979).
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van circa 6 meter vast als het ‘tipo portante’. Aan de hand van
verschillende voorbeelden in de wijk laten ze zien dat door de eeuwen
heen dit type zich heeft ontwikkeld, maar dat in elk hiervan afgeleide
vormen nog steeds het oorspronkelijke plan terug te vinden is. Deze
benaderingswijze laat zich goed vergelijken met het eerder beschreven
metrologisch onderzoek van Slater en Lafrenz, met de kanttekening dat
die in eerste instantie uitgaan van de afmetingen van het perceel (en
niet van het gebouw) zoals die in de plattegrond worden teruggevonden.
Nadat eenmaal het basistype en de ontwikkeling ervan is vastgesteld
gaan Caniggia en zijn medewerkers verder met het daaropvolgende
schaalniveau. Stap voor stap gaan zij vanaf het gebouw via het
bouwblok en de wijk naar het stedelijk niveau en de inplanting van
steden in het omliggende landschap. Telkens betrekken zij de diverse
externe factoren in dit onderzoek, uitgaande van de vragen: waarom
ontwikkelde het basistype zich op deze wijze? Welke socio-economische
factoren hebben deze veranderingen veroorzaakt, en hoe zijn deze te
onderzoeken?

Men zou het werk van Caniggia kunnen samenvatten als het opstellen
van typologische reeksen op basis van een systematische analyse van
vormveranderingen van gebouwde objecten op verschillende niveaus en
vanuit uiteenlopende perspectieven (ruimtelijk, sociaal-economisch,
geografisch, historisch etc.). De begrenzingen van deze niveaus komen
overeen met de geschiedenis van de gebouwde omgeving.97 De
hoeveelheid werk die een dergelijke werkwijze met zich meebrengt kan
in Italië worden gedaan door de grote aantalen architectuur studenten.98

Caniggia en Conzen

De Engelse geograaf Karl Kropf heeft in zijn proefschrift de verschillende
onderzoeksmethoden van de architect Caniggia en de geograaf Conzen
met elkaar vergeleken. Daarbij komt hij tot de conclusie dat deze op een
groot aantal vlakken met elkaar overeenkomen. De belangrijkste

                                                
97 De architect Marzot die de methode van Caniggia omschrijft stelt: ‘In conclusion

every single feature has a value only in relation to its position within systems of a
higher order, while at the same time, it determines the reciprocal values of the
features belonging to a lower level’. Marzot (1998).

98 Samuels (1990), 415-435. Samuels geeft als voorbeeld de vergelijking tussen het
aantal studenten in Engeland (7.000) en Italië (60.000) en het feit dat de typo-
morfologische analyse een verplicht studieonderdeel is in elke
architectuuropleiding.
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overeenkomsten zijn volgens hem de volgende: ‘In their general view of
the object of enquiry, both Conzen and Caniggia distinguish spatial and
temporal aspects, identifying forms and processes in the built
environment. Both see form generally as the result of the process of
formation. For both, understanding of the built environment is gained
through history, through an examination of the acts and processes that
have contributed to the formation and transformation of towns. Both see
the form of the built environment as a product of human needs and
desires’.99 Daarnaast zijn er ook verschillen zoals het uiteindelijke doel
van de analyse, een discrepantie die mede wordt veroorzaakt door het
verschil in achtergrond. De morfologische analyse van Conzen leidt tot
een beschrijving van het ontstaan van de huidige vorm van de stedelijke
plattegrond, en is vooral gericht op het geven van adviezen voor behoud
en regelgeving. Voor de architect Caniggia is dit slechts een aanloop, hij
neemt de elementen die voor Conzen het einddoel zijn als uitgangspunt
voor het ontwerp. Kropf vat dit als volgt samen: ‘In this sense Caniggia
goes further in pursuing the ideal of the traditional town.  He seeks to
repair the damage done to historic towns by modern development
through rebuilding following principles gathered from the study of
traditional building’.

Een belangrijk probleem dat zich bij een systematische vergelijking van
de methoden van Conzen en Caniggia voordoet is van taalkundige aard.
Verschillende termen in de stadsmorfologie kunnen niet simpelweg
vertaald worden. Subtiele semantische verschillen veroorzaken
verwarring tussen de verschillende taalgroepen. Kropf besteedt in zijn
dissertatie veel aandacht aan deze semantische verschillen. De term
‘plot’, een van de sleutelbegrippen in de morfologie, beschrijft hij op
Conzeniaanse wijze als: ‘a parcel of land defined by boundaries on the
ground’ terwijl dit begrip door Caniggia wordt omschreven als: ‘the area
built upon together with the pertinent area’.100 Dezelfde problemen
worden zichtbaar wanneer de respectievelijke Franse, Italiaanse en
Engelse termen tissue urbaine, tessuto urbano en urban tissue worden
vergeleken. Hoewel de betekenisverschillen minimaal zijn maakt het
voor een vergelijking van de methoden een groot verschil. Naast de
verschillen veroorzaakt door taal zorgen ook interpretatieverschillen, die
worden veroorzaakt door de verschillen in discipline (geograaf, architect,
historicus), voor moeilijkheden. Daarom werd in de tweede uitgave van
Conzen’s boek over Alnwick een glossarium toegevoegd voor de

                                                
99 Kropf (1993), chapter 10.
100 Kropf (1993), 148.
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gebruikte technische termen. In het verlengde daarvan staat het
initiatief voor een Engelstalige glossarium voor stedelijke vorm van
P.Larkham en C.Jones dat werd uitgegeven door de Urban Morphology
Research Group in Birmingham.101 Opvallend is dat hierin vergelijkingen
met theoretici uit de ‘jongere’ Franse school vrijwel niet worden
gemaakt. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat de Franse methode
grotendeels is afgeleid van de Italiaanse school van Caniggia.

                                                
101 Jones and Larkham (1989).
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CONCLUSIE

Het architectonisch typo-morfologisch onderzoek zoals dat vanaf het
begin van de jaren vijftig in Italië is uitgevoerd, is voor een belangrijk
deel te herleiden tot één persoon: Saverio Muratori. Hoewel zijn
werkwijze niet door iedereen werd geapprecieerd en begrepen hebben
zijn twee getekende atlassen de grondslag gelegd voor de
architectonische invalshoek van de typo-morfologische analyse.102

Veel meer dan de Engelse geografische traditie zijn de architecten
geobsedeerd door artefacten, de gebouwen, en door de in de stad te
onderscheiden schaalniveaus. Hun belangrijkste onderzoeksinstrument is
de typologische analyse die zich specifiek op het schaalniveau van het
gebouw richt. Deze aanpak wordt het duidelijkst in de twee studies naar
de ruimtelijke ontwikkeling van Venetië en Rome. We zien hier een
uitvoerige bouwhistorische bestudering van de gehele gebouwde
structuur. Het moment van ontstaan en de daarna volgende
ontwikkeling leidt tot een cartografische analyse van de hoofdstructuur
van de stad.

Op dit moment biedt het onderzoek van Caniggia betere
aanknopingspunten voor het huidige stadsmorfologisch onderzoek dan
dat van Muratori, doordat het concreter en vooral meer praktijkgericht
is. Het duidelijkste verschil is dat Muratori vanuit het gebouwde object
naar de stad en de stedelijke morfologie gaat, en dat Caniggia als doel
het object – het gebouw – heeft, en de stedelijke transformatie
processen één van de factoren is die dit object verandert. Niettemin blijft
het Italiaanse onderzoek, ondanks recente pogingen, toch enigszins in
de schaduw van het Franse typo-morfologische onderzoek dat in
methodische zin deels daarop is gebaseerd maar dat in absolute zin
afrekent met de holistische veronderstellingen die aan de waarde van
universele reeksen ten grondslag liggen.

                                                
102 Muratori’s ideeën leidden uiteindelijk tot een scheuring in het typo-morfologisch

onderzoek in Italië. Enerzijds de Muratori volgelingen als Caniggia en Maretto,
anderzijds de Tendenza groep van Rossi en Aymonino.
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FRANSE TRADITIES IN DE STADSMORFOLOGIE

INLEIDING

Halverwege de jaren tachtig maakten de geograaf Pierre Merlin en de
architectuur- en stedenbouwhistorica Francoise Choay in opdracht van
het Franse ministerie van ruimtelijke ordening een verkenning van de
stand van zaken binnen het morfologisch onderzoeksveld.103 De vraag
die aan het onderzoek ten grondslag lag, was: wat is het belang van het
stadsmorfologisch onderzoek voor zowel het stadshistorisch onderzoek
als het eigentijdse stadsontwerp? De verkenning werd uitgevoerd door
middel van een serie artikelen en enquêtes gehouden onder ‘experts’ uit
Italië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, afkomstig uit drie
groepen ontwerpers, analisten van de stedelijke ontwikkeling (historici of
geografen) en politiek sociologen.104 Over het ontbreken van eerder
Frans onderzoek, in het bijzonder dat van Chastel, schreef Merlin: ‘La
volonté de ne pas vouloir ouvrir un débat hexagonal a conduit à ne pas
faire appel aux spécialistes français – il en est dont les travaux sont
remarquables – de l’équipe Chastel-Boudon à celle de l’école
d’architecture de Versailles […]’.105

Eén van de conclusies was dat het Italiaanse stadsmorfologisch
onderzoek nauwelijks een wetenschappelijke basis had en ook niet
beschikte over toereikende onderzoeksinstrumenten, maar dat, met
name uit de hoek van geografen – zoals Conzen, Whitehand, Hillier, -
intussen wel bruikbare concepten waren ontwikkeld, die de belofte in
zich hadden van een verdere wetenschappelijke onderbouwing van het
morfologisch stadsonderzoek. In het rapport werd vitale betekenis
toegekend aan de perceelstructuur als centraal object van onderzoek.
Een groot deel van het onderzoek is dan ook een verslaglegging van
belangrijke nationale en vooral internationale onderzoeksprojecten op
het gebied van verkaveling en perceelstructuur, zowel van de
preïndustriële als industriële stad. In het kader van deze officiële
rapportage werd onder andere door de Franse onderzoekster Francoise
Choay gewezen op het belang van de wetenschappelijke bijdrage van

                                                
103 Merlin (1988).
104 ‘A un professionnel, à un analyste de l’évolution urbaine (historien ou géographe),

à un sociopolitique’. Een appendix met de in de enquette gestelde vragen is
opgenomen in het boek. Merlin (1988), 62-65.

105 Merlin (1988), 6.
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historici (in plaats van architecten en geografen). Daarbij noemt zij de
fundamentele studie van J.C. Perrot naar de opkomst van de moderne
stedelijke ruimte aan de hand van de ruimtelijke ontwikkeling van de
stad Caen sedert de tweede helft van de achttiende eeuw.106 Daarnaast
richt zij de aandacht op de monumentale studie die een groep historici,
kunsthistorici en architecten onder leiding van de ‘eminente grise’ van de
Franse kunstgeschiedenis, André Chastel, in de jaren zeventig had
uitgevoerd naar het ontstaan van de sociale en ruimtelijke morfologie
van het gebied van de Hallen in Parijs, en naar de wetmatigheden in de
transformatieprocessen.107 Choay kwam in haar verslaggeving tot een
knappe en onovertroffen karakteristiek: André Chastel et son équipe
devraient, dans leur ouvrage sur le quartier des Halles, décrire la valeur
de la parcelle comme unité signifiante minimale de l’espace urbain: unité
qui résulte de l’interaction d’une multiplicité de facteurs économiques,
juridiques, sociaux et dont l’ensemble des espaces bâti et vide qui la
constitue peut-être défini comme le produit d’une somme de contraintes
et d’une marge de liberté’.108 In het vervolg van haar rapport moest
Choay constateren dat sedertdien deze methodische aanpak van de
stadsgeschiedenis niet of nauwelijks navolging heeft gehad. In dit
verband wees zij naar de beroemde serie Histoire de la France urbaine
(laatste deel 1985), die door haar werd voorgesteld als een sprekende
illustratie van de nog steeds bestaande allergie van (Franse) historici ten
opzichte van de stad als ruimtelijk en morfologisch artefact.109

In aansluiting op deze constatering komen in deze paragraaf uitvoerig de
aanpak en resultaten van het genoemde, historisch-cartografisch
onderzoek naar Les Halles ter sprake. Bij ontstentenis van bruikbare en
vooral vergelijkbare historisch-morfologische stadsstudies, zal nader
worden ingegaan op twee sporen in het Franse  stadsmorfologisch
onderzoek zoals die sedert het begin van de jaren zeventig door
architecten aan de vernieuwde architectuuropleidingen zijn ontwikkeld.
Met name de studies van Jean Castex, Philippe Panerai, Bernard Huet en
Christian Devillers zullen nader bestudeerd worden.

                                                
106 Perrot (1975).
107 Boudon (1977).
108 Choay (1988), 151.
109 Duby (1981-1985).
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HET (KUNST)HISTORISCH MORFOLOGISCHONDERZOEK

Taverne stelde in zijn inleiding op het boek Stedebouw dat in het
typologisch onderzoek van de Franse architecten wordt afgerekend met
‘de traditionele kunst- en architectuurhistorische benadering van de stad
en de huizenbouw die zich beperkte tot aandacht voor vorm en stijl, met
veronachtzaming van functie en gebruik, kortom van de cultuur van het
stedelijk wonen’.110 Daarbij verwees hij naar een in zijn ogen
‘onovertroffen’ historisch morfologisch onderzoek dat in de jaren 1970 in
Parijs werd uitgevoerd naar het gebied rond Les Halles, door een groep
architecten, historici en kunsthistorici. Het gebied van de negentiende-
eeuwse markthallen in het centrum van Parijs was vanaf het eind van de
zestiger jaren onderwerp van een belangrijke stedenbouwkundige
ingreep. De oude markthallen en de directe omgeving daarvan moesten
in het kader van een omvangrijke stadsvernieuwingsoperatie het veld
ruimen voor nieuwe projecten.111  De grote tegenstand van pers en
publiek mocht niet baten, de markthallen werden afgebroken en het
gebied veranderde in een half onder de grond gestopt winkelcentrum,
een gemeentelijk ontspanning- en vermaaksverblijf en het belangrijkste
knooppunt van het Parijse openbaarvervoer.

In de inleiding op de Atlas schreef Chastel dat met het onderzoek
begonnen was op het moment dat de toekomst van het gebied nog
onbeslist was, en dat de bedoeling juist was ‘rendre compte des
vicissitudes anciennes et présentes de cette zone’ [afb. 10].112 Vanaf het
begin af aan wilden de onderzoekers niet zozeer nieuwe
aanknopingspunten bieden voor het stedenbouwkundig en
architectonisch herstel van het desbetreffende gebied, maar veeleer om
een methodisch theoretische aanzet te geven voor een in de
kunstgeschiedenis vastgelopen architectuurhistorische discipline. De
meeste kunsthistorische studies naar stedelijke ensembles en gebouwen
zijn, volgens Chastel en de zijnen, eenzijdig gefixeerd zijn op grote
ingrepen die hebben plaatsgevonden in de stad: de belangrijke
gebouwen, de grote stedenbouwkundige ensembles. Een dergelijke op
stijl en vorm gefixeerde benadering wijzen de onderzoekers van het
Hallen gebied evenwel af. Zij opteren daarentegen voor een methodische

                                                
110 Taverne (1993), 26.
111 De architectuurhistorica Francoise Choay stelde in een speciale bijlage van

l’Architecture d’Aujourd’hui voor de oude paviljoens een nieuwe functie te geven.
Choay (1968), 53.

112 Boudon (1977).
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Afb. 10 Omslag van Boudon et.al., Systeme de l'architecture urbaine
(1977)
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 aanpak die moet leiden tot een herijking van de kunst- en
architectuurgeschiedenis als sociale wetenschap. Concreet komt het er
op neer dat zij voorstellen de stad te bestuderen op het niveau van de
kavel.

In deze keuze hebben zij zich laten leiden door de aanpak en uitkomsten
van het Italiaanse architectuuronderzoek, maar dan wel ‘gefilterd’ door
de inzichten en methodieken van het Franse historisch onderzoek van de
Annales-school.113 Toch mag het onderzoek naar het gebied rond de
Hallen niet beschouwd worden als een loutere implementatie van
bestaande stadsmorfologische onderzoeksmethoden uit de
architectonische hoek.114

In hun inleiding wijzen Chastel en zijn medewerkers op de grote
voorbeeldfunctie van het Italiaanse typologische en morfologische
stadsonderzoek, in het bijzonder dat van Muratori en zijn leerlingen.
Gelijktijdige ontwikkelingen in de Duitse- en Angelsaksische wereld leken
op dat moment überhaupt nog geen rol te spelen. Die kloof zou pas aan
het eind van de jaren tachtig worden overbrugd. Het Hallen onderzoek is
gericht op twee thema’s, waarvan het eerste dat van de ‘gewone’
architectuur (architecture mineure) is, die in het gangbare
kunsthistorische architectuuronderzoek nauwelijks aan bod komt. Het
tweede thema is dat van de stad als continuïteit, zowel in  ruimte als in
tijd. In de opzet van het project spelen zowel diachronie als synchronie
een belangrijke rol. De gelijktijdige aanpak is een ‘natuurlijke’
benadering, de diachrone onderzoeksmethode gaat ervan uit dat het
kleinst mogelijk te bestuderen element in de stad waarin de beide lijnen
van ruimte en tijd samenkomen het perceel is. Behalve dat in het
perceel ruimte en tijd worden begrensd, is het ook de kleinst mogelijke
drager van verschillende andere variabelen die van invloed zijn op de
opbouw van de stedelijke ruimte, en die vooral te maken hebben met
het gebruik van het perceel door de mens.

De bestudering van het perceel in ruimte en tijd vraagt om een eigen

                                                
113 Onder andere het onderzoek naar de rurale structuur zoals dat door Bloch werd

uitgevoerd. Bloch (1931). Een Nederlands overzicht over de geschiedenis en de
publicaties van de Annales-school is te vinden in: Split (1982), 328-378.

114 Het Hallen-project kent meerdere publicaties: de belangrijkste is uiteraard de
beschrijvende atlas en, afzonderlijk daarvan, een uitvoerige methodische
verantwoording in de vorm van een artikel door één van de onderzoekers,
Francoise Boudon in het tijdschrift Annales. Boudon (1975), 773-818. Wat betreft
de secundaire literatuur over dit onderwerp: Vanstiphout (1983), 90-106.
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methodiek van analyse en een eigen instrumentarium. Voor zover de
cartografie het belangrijkste instrument is van de op de kavel gerichte
morfologische analyse van de Parijse Hallen borduren Chastel en zijn
team voort op de ervaringen van Muratori - en Conzen, zonder dat de
laatste als zodanig wordt genoemd. Daarbij beroepen ze zich op de
vruchtbare resultaten die de cartografie heeft opgeleverd op het terrein
van de  rurale en agrarisch historische geschiedenis. Zo schrijft Boudon
dat de agrarisch historici al sinds lange tijd de historische cartografie
gebruiken bij hun studie naar perceelsveranderingen.115 Over de
gebruikte analyse methode zegt zij ‘de historische analyse van de
perceelsgewijze structuur en van het tissu urbain is het bepalen van de
verhoudingen (of wisselwerking) tussen plek en architectuur, en die
tussen plek en functie’.116 Het Hallen-project was ten opzichte van het
Engelse en Italiaanse stadsmorfologisch onderzoek ambitieuzer. De
betrokken historici waren niet alleen geïnteresseerd in de vorm en
vormverandering van de afzonderlijke kavels, maar met name in de
dynamiek van het programma, dat wil zeggen van de afzonderlijke
functies van wonen en bedrijvigheid en van de gevolgen van de
voortdurende wijzigingen – door de eeuwen heen – op de morfologische
structuur van de plek. Om deze interactie zo exact en compleet mogelijk
in beeld te krijgen werd het onderzoek gestructureerd aan de hand van
twee vragen: die naar de getalsmatige veranderingen van de
afzonderlijke kavels, en naar de vorm daarvan.

Het numerieke onderzoek van de perceelsgewijze structuur

In de eerste fase van het Hallen-onderzoek, door de onderzoekers de
numerieke ontwikkeling genoemd, speelt de statistische analyse van de
veranderingen in de stedelijke structuur een belangrijke rol. In de eerder
genoemde tradities – die van respectievelijk Conzen en Muratori – komt
een dergelijke analyse niet of zelden voor, ook daar waar in het Engelse
onderzoek gesproken wordt van de metrologische analyse. In het
numerieke onderzoek naar het gebied rond de Hallen werd het aantal
aanwezige percelen geteld, onafhankelijk van hun afmetingen. Op basis
van deze numerieke analyse komen de wijzigingen in de aantallen kavels
als gevolg van processen van deling, opsplitsing en samenvoeging in
beeld. Een van de conclusies van dit type onderzoek was dat, om in
termen van de ‘Annales’ te spreken, de ‘durée courte’ tamelijk stabiel

                                                
115 Boudon (1975), 816 noot 3.
116 Boudon (1975), 773.
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was, in tegenstelling tot de lange termijn waarin het aantal aanwezige
percelen per bouwblok aanzienlijke wijzigingen te zien geeft. In dit
proces zijn twee tijdsblokken te onderscheiden: van 1380 tot 1640 en
van 1640 tot 1830. In de periode tussen 1380 en 1640, waarin het
merendeel van de percelen ontstond, traden relatief veel veranderingen
op. Grote bouwblokken werden in kavels verdeeld, eerst relatief grote
blokken die later verder werden gesplitst in kleinere. In het tijdsvak van
1640 tot 1830 traden er weinig veranderingen op, het kavelpatroon bleef
betrekkelijk stabiel. Illustratief voor deze cyclische beweging is de
transformatie van het blok dat werd aangeduid met de code N19 tussen
de Rue Montmartre, de Rue Ticquetonne en de Rue Montorgeuil.117 In dit
bouwblok werden tot het eind van de zestiende eeuw de grote kavels
steeds verder worden opgesplitst, mede vanwege het verdwijnen van de
oude stadsmuur die het blok doorkruisde. In eerste instantie is een
ontwikkeling zichtbaar waarbij het perceel aan de straatzijde smaller
werd, daarna werden de lange percelen die van de Rue Montorgeuil naar
de Rue Montmartre liepen halverwege gesplitst.

De grafieken die op basis van deze statistische analyse zijn gemaakt
geven ten opzichte van een nullijn (het aantal percelen in het jaar 1830)
aan hoeveel meer of minder percelen er waren op een aantal ijkpunten
tussen de jaren 1380 en 1830 [afb. 11].118 Over de interpretatie van de
gegevens schrijft Boudon: ‘Les raisons des mutations de propriété et des
transformations de l’architecture, la relation entre ces deux
phénomènes, leur rapport avec l’histoire économique sont des problèmes
encore peu abordés. Qu’est-ce qui fait bouger le tissu urbain, qu’est-ce
qui permet sa cristallisation? Les raisons sont de trois ordres,
topographique, économique et social’.119 De koppeling van deze
gegevens naar de fysieke bouwstructuren is volgens de onderzoekers
lastiger, want zoals Boudon opmerkt: ‘fixité parcellaire ne signifie pas
immobilité architecturale’.120 Het onderzoek naar de Hallen bevestigt,
zoals ook uit het onderzoek van Conzen blijkt, dat de perceelstructuur na
een eerste initiële fase, waarin veel veranderingen plaatsvinden,

                                                
117 Atlas, plaat 6 geeft deze fictieve nummering. Plaat 7 tot en met 17 geeft de

ontwikkeling van de perceelstructuur van het einde van de veertiende eeuw tot
1968.

118 Voor het in de eerdere paragraaf genoemde bouwblok N19 is een dergelijke
gR.A.F.iek beschikbaar. Boudon (1975), fig.3 777; Atlas (1977) fig.42, 46.

119 Atlas (1977), 46.
120 Boudon (1975), 780.
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Afb. 11 Numerieke verandering in bouwblok N19. Bron: Boudon (1977)
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 uiteindelijk tot het begin van de eerste industrialisatie relatief stabiel
blijft. 121

Een tweede statistische vergelijking van verschillen in perceelsgewijze
dichtheid werd gemaakt door nauwgezette historische observatie van de
transformaties binnen het bouwblok en van de daaraan gerelateerde
wijzigingen van de straatgevels. Dit Franse onderzoek naar
veranderingen in occupatie en bebouwingsdichtheden komt overeen met
de vraag naar de ‘building repletion’ die in veel Conzen-achtige studies
en analyses een rol speelt.122 In haar methodisch-analytische
onderbouwing van het Hallenonderzoek zegt Boudon dat tot nu toe het
kunsthistorisch architectuuronderzoek weliswaar geïnteresseerd was in
perceelsgewijze dichtheid maar aan de analyse daarvan, door de
exclusieve aandacht voor architectuur als ‘décor urbain’, niet toe kwam.
In het Hallenonderzoek wordt de zaak precies omgekeerd. Uitgangspunt
hier zijn de veranderingen binnen de kavel en van daaruit worden de
wijzigingen binnen zowel de typologie als de gevelarchitectuur van de
gebouwen geïnterpreteerd in het licht van de gegevens voor het
programma en eigenaars respectievelijk gebruikers van de afzonderlijke
kavels. Een dergelijke analyse levert evenwel dan pas iets op indien deze
wordt uitgevoerd op een grote schaal, omdat op deze wijze de formele
problemen van een microanalyse van de straat, segment voor segment,
kunnen worden voorkomen. Hierbij is het van belang om gebieden met
een opvallend hoge stabiliteit, en gebieden met een hoge
veranderingsgraad van elkaar te onderscheiden en in kaart te
brengen.123

Eén van de voornaamste conclusies die uit dit numerieke onderzoek kan
worden getrokken is dat de ‘fixité parcellaire’ niet uniform verdeeld is
over de verschillende delen van de stad. De stabiliteit van de structuur
varieert met de ouderdom van het weefsel en met de geografische
situatie. Een tweede conclusie, die wordt gebruikt om de overgang naar
de tweede methodische stroming (het vormonderzoek) binnen het
onderzoek aan te duiden, is dat deze numerieke veranderingen niet
noodzakelijkerwijs een transformatie van de vorm van het perceel of van
de gebouwde omgeving in hoeven te houden, en dat de functionele
veranderingen niet noodzakelijkerwijs tot wijzigingen in de vorm van de
                                                
121 Vergelijk hierbij ook het onderzoek van M.R.G.Conzen, en de tabel (17.3) die werd

afgedrukt in zijn artikel ‘Morphogenesis, morphological regions and secular human
agency in the historic townscape, as exemplified by Ludlow’.

122 Conzen (1960b).
123 Boudon (1975), 782, fig. 5 en 6.
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kavel of het gebouw leiden.

De verandering van de vorm van het perceel

‘De numerieke  ontwikkeling en de formele ontwikkeling kloppen zelden
of nooit met elkaar’ stelt Boudon bij de introductie van de tweede
morfologische lijn in het Hallenonderzoek die zich richt op de
verandering van de vorm van het perceel.124 Het aantal percelen kan
gedurende een periode constant blijven, terwijl intussen intern allerlei
wijzigingen kunnen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het verschuiven van
perceelsgrenzen of splitsing of samenvoeging van percelen. Conzen
komt tot een vergelijkbare conclusie en drukt deze uit in een ‘degree of
form persistence’ waarbij de plattegrond van de stad een stabielere
factor is als de invulling van deze plattegrond. Om toch uitspraken te
kunnen doen over de verhouding tussen aantal en vorm moet volgens
Boudon onderzoek worden gedaan naar de typologische- en
morfologische veranderingen van het perceel.

Behalve de vorm en de wijze van bebouwen is de functie van het perceel
van belang. De functionele typologie heeft als basis het gebruik van het
perceel voor zowel wonen als werken en is gebaseerd op de koppeling
van vorm en functie van het gebouw. In dit deel van het onderzoek
gaat, aldus Boudon, de ‘contenant’ (perceel, bebouwing) boven het
‘contenu’ (de bewoners). In deze onderzoekslijn wordt vooral gebruik
gemaakt van gegevens van bouwhistorische aard die incidenteel
gekoppeld worden aan andere beschikbare gegevens op het gebied van
overdracht, verkoop, gebruik enzovoort - bronnen die niet altijd precies
complementair ten opzichte van elkaar zijn en die van de onderzoeker
veel creatief denkwerk vereisen. Het voorbeeld dat hiervoor gegeven
wordt in de atlas heeft betrekking op het ontbreken van een plattegrond
waarop in detail de structuur van alle bebouwing gegeven wordt tot aan
het eerste kadastrale plan van Vasserot (1820-1840).125 Om voor een
eerdere periode toch de plattegrond van de bebouwing te kunnen
reconstrueren werd een ‘typologie évolutive’ uitgevoerd op basis van
geschreven en getekend bronnenmateriaal, bijvoorbeeld van de indeling
van de façade. Op basis van deze bronnen kan een beeld worden

                                                
124 Atlas (1977), 51.
125 Vasserot et Bellanger (1827-1836).
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verkregen van de interne indeling van de ruimte. De plaats van de
ramen, de deur, het aantal en hun afmetingen, geven in veel gevallen
een goede afspiegeling van de plattegrond. Door de koppeling van al die
verschillende bronnen is het toch mogelijk een inzicht te krijgen in de
typologische evolutie van de plattegrond, de perceelstructuur en de
bouwmassa.126

Het onderzoek naar de vorm van het perceel vindt plaats op drie
niveaus: de contour, het oppervlak en de verbindingen met de
omliggende omgeving. De combinatie van deze drie bepaalt de betekenis
van de afzonderlijke kavel binnen de totale structuur van de plattegrond.
Het oppervlak (‘surface’) krijgt een extra uitleg omdat deze op twee
manieren in de typologie ingrijpt: ‘a l’intérieur d’un tissu urbain’ en ‘dans
le tissu urbain’. In de eerst genoemde vorm dicteert bij kleine percelen
de vorm van het perceel de vorm van de architectuur, omdat de druk
van het perceel op de organisatie van de architectuur groot is. Bij grote
percelen is het oppervlak zodanig dat de objecten zich vrijelijk binnen de
grenzen van het oppervlak kunnen bewegen. Voor de tweede manier
waarop het oppervlak ingrijpt in de typologie gaat het om het feit dat bij
kleine percelen geen onregelmatige vormen mogelijk zijn: elk type
oppervlak correspondeert met een eigen vorm, regelmatige vorm op
klein oppervlak en onregelmatige vormen op een groter oppervlak
doordat onregelmatige gebouwen lastig te ontwerpen zijn op een klein
oppervlak vinden we hier meestal regelmatige vormen. Toch stelt
Boudon vast ‘c’est la forme parcellaire qui dicte l’organisation
architecturale, la surface intervient secondairement’.127

De studie naar de ‘bij het perceel behorende’ architecturale vorm komt
enigszins overeen met de ideeën en methodieken van de Italiaanse
architecten rondom Caniggia. In beide gevallen wordt gekeken naar een
aantal elementen: de vorm van het bouwvolume als geheel, de plaatsing
van de trap, de positie van de binnenplaats en de articulatie van de
gevel. Deze elementen worden samengebracht in matrices waarin het
type op de ene as wordt geplaatst en de grootte van het perceel op de
andere as [afb. 12].128 Op basis van de afmetingen van het perceel
worden drie typen (schema’s) onderscheiden. Het eerste type komt voor
op percelen die minder dan 10 meter diep zijn en een breedte hebben

                                                
126 Atlas (1977), 51. Deze situatie is goed vergelijkbaar met die in Groningen.
127 Boudon (1975), 786.
128 Voorbeeld, Atlas (1977), fig 76, 76 ‘rapport parcelle-plan, influence de la forme sur

la distribution’.
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Afb. 12 Figuur 76. Bron: Boudon (1977)
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 van circa 3 meter. Het type heeft over het algemeen een smalle zijgang
met daarin de trap, de binnenplaats ligt hier achter.129 Het ‘ontwikkelde’
type heeft een diepte die kan oplopen tot 20 meter, de uitbreiding ten
opzichte van het eerste type bestaat eruit dat de zijgang doorloopt langs
de binnenplaats en dat achterop het perceel, dat wil zeggen na de
binnenplaats een tweede bouwvolume is aangebracht. Dat werd in
eerste instantie gebruikt voor keukens en stallen, maar in latere fasen,
met het toenemen van de demografische druk, ook voor bewoning. In
het geval dat het ‘achterhuis’ tevens voor bewoning werd gebruikt
ontstond steeds vaker een aparte trap voor dit achterhuis. Het
‘vermeerderde’ type, dat voorkomt op percelen waarvan de diepte meer
dan 25 meter bedraagt, bestaat uit een herhaling van het eerste
schema, soms meerdere malen achterelkaar. Op vergelijkbare wijze
wordt op basis het onderzoek in de wijk, ook voor de onregelmatige
percelen, en die uit de industriële era, aan elk type perceel een eigen
gebouwtype gekoppeld.

Deze ‘drietraps raket’ binnen het onderzoek dient ertoe om een aantal
fases in het transformatieproces te kunnen onderscheiden. Het
regelmatige perceel ‘à grande indentation’ ontstaat door splitsing van
een perceel, samenvoeging met de omliggende percelen of een
combinatie van beiden.130 Voorbeelden van deze veranderingen zijn, de
samenvoeging aan de achterzijde van het perceel door het combineren
van het eigen achterhuis met dat van het naastliggende perceel; het
scheiden van het voor- en achterhuis waarbij de smalle zijgang de
entree wordt voor het achterliggende deel; het invullen van de vrije
ruimte die na de bebouwing van de blokkanten in het midden van het
bouwblok overblijft. Dergelijke situaties zijn in het Engelse onderzoek
van onder anderen Conzen en Slater terug te vinden, deze spreken
daarbij van de ‘building repletion’ in de ‘burgage cycle’. Ook bij Muratori
en met name in het werk van Caniggia vinden we deze typologische
schematisering terug, waarbij een standaardvorm zich in de loop van de
tijd verder ontwikkelt door aanvullende transformaties.131 Bij de
onregelmatige percelen uit de preïndustriële periode, geldt dat de

                                                
129 Boudon (1975) merkt op dat een dergelijk schema zeker niet als universeel gezien

moet worden, en verwijst hierbij naar onder meer typologisch onderzoek van het
woonhuis in Rome (noot 13, 817). In de atlas die twee jaar later verscheen
ontbreekt deze verwijzing.

130 In de atlas worden de verschillende combinaties aangegeven met welsprekende
namen, bijvoorbeeld: ‘parcelles en hache, en gril et en drapeau; en marche
d’escalier; siamoises’. Atlas (1977), 82-86.

131 bijvoorbeeld Caniggia (1979), 101, tavola 12. Conzen (1960), 68.
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architecturale vorm los gezien moet worden van de vorm van het
perceel.132 De onderzoekers richten zich vooral op een categorie kavels
waarvan de vorm werd bepaald door de topografie, bijvoorbeeld het
driehoekige en het dwars geplaatste perceel. In deze gevallen spelen
morfologische karakteristieken vrijwel geen rol in de bepaling van de
plaats van het gebouw binnen het bouwblok.

De organisatie van de perceelsgewijze structuur in het stedelijk weefsel

De hierboven beschreven analyses van het onderzoek naar
respectievelijk de numerieke en formele constanten van de kavels leiden
in onderlinge samenhang tot enkele hypotheses over de logica en
historisch-ruimtelijke dynamiek in de organisatie van het stedelijk
weefsel. In het onderzoek naar de organisatie van de perceelsstructuur
binnen het stadsweefsel, de derde lijn, gaan de Franse onderzoekers er
vanuit dat de wording en transformaties van ieder perceel worden
gestuurd door een drietal factoren: de historische topografie van de wijk,
de belangrijke architectonische evenementen die zijn geschiedenis
afbakenen en de vaste economische- en sociale kaders waarin het
perceel zich bevindt.

In deze fase van het onderzoek wordt gekeken naar de wijze waarop op
een bepaalde locatie individuele kavels worden gecombineerd of weer
worden gesplitst. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de percelen
die zich bijvoorbeeld op een hoek bevinden en die de neiging hebben te
‘aarzelen’ over hun uiteindelijke oriëntatie en ontsluiting. Van ieder
perceel wordt gekeken naar welke richting (straat, openbare ruimte) het
georiënteerd is, deze richtingen worden gevisualiseerd door de
achtergrenzen van alle percelen die op één blokkant gericht zijn met
elkaar te verbinden. In deze visualisaties springen twee typen
bouwblokken in het oog: de kleinere rechthoekige bouwblokken
ingesloten tussen twee parallelle hoofdstraten vertonen vaak een
indeling waarbij de percelen (en vooral de hoekpercelen) zich op de
hoofdstraten oriënteren. De grotere vierkante bouwblokken laten vaak
een verkaveling zien langs de zijden van het blok terwijl het midden
vaak langzaam werd ingevuld. Uiteindelijk wordt op basis van de

                                                
132 Wat betreft de methode van onderzoek geldt hetzelfde als dat voor de regelmatige

percelen het geval was: ‘La nature des documents utilisés empêche de définir une
évolution du plan en fonction des transformation de la forme parcellaire’. Boudon
(1975), 791
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onderzoeksresultaten een aantal uitspraken gedaan over zowel de
morfologie van de bouwblokken als over de economische mechanismen
die de vorming van de blokken sturen. De belangrijkste conclusie hierbij
is dat de topografische veranderingen een zeer bepalende invloed
hebben op de structuur van het bouwblok. In lijn met de eerdere
analyses hebben ook hier de ingrepen van Haussmann in de ogen van de
onderzoekers tot een verstoring van het beeld geleid, ‘parce que la
construction est désormais concentrée dans les mains de quelques
hommes de finances et d’architectes’.133

Het tweede organisatieprincipe van de ‘grote architectonische
evenementen’ gaat er vanuit dat belangrijke gebouwen en bezittingen
ook na hun verdwijnen de structuur en de dynamiek van het
perceelsgewijze weefsel blijven sturen. Zo blijken bijvoorbeeld
begrenzingen van oorspronkelijke percelen of parochies eeuwen later
nog zichtbaar in de stedelijke plattegrond. Een van de oorzaken voor het
persisteren van de oudere overblijfselen in de plattegrond van de stad is
het hergebruik van resten van fundamenten – bijvoorbeeld van de
voormalige stadsmuren – voor nieuwe functies. In het kader van deze
dissertatie zijn het juist dit soort feiten en gegevens die van groot
belang zijn bij het begrijpen van de stedelijke structuur. De bestudering
zou dan echter niet alleen beperkt moeten worden tot gebouwde
elementen, maar ook de niet gebouwde structuren als het landschap
zouden in deze analyse moeten worden betrokken.

Het derde organisatieprincipe, gebaseerd op de sociale en economische
kaders is opgesplitst in twee delen namelijk ‘fonction de l’habitat’ en
‘fonction de résidence’. Het onderzoek naar de ‘fonction de l’habitat’
houdt zich bezig met de invloed van economische factoren op de
perceelsgewijze structuur. Zo zijn in de plattegrond van de preïndustriële
situatie de straten met een grote commerciële aantrekkingskracht ook
de straten met kleine regelmatige percelen. In de industriële era zijn het
deze percelen die snel veranderen ten koste van de kleine percelen. Het
onderzoek naar de ‘fonction de résidence’ richt zich op het brede scala
van aspecten van het stedelijk leven en hun invloed op het stedelijk
weefsel. Hier staat de oorspronkelijke functionele structuur - voor zover
deze situatie te reconstrueren is - centraal. De onderzoekers
beschouwen echter de invloed van het woonhuis ten opzichte van de
meer institutionele objecten op het weefsel als zwak: ‘en général, la
cohésion qui assurait la vie des zones résidentielles préside aussi à leur

                                                
133 Boudon (1975), 807.
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mort’.134

De kern is, zoals Francoise Boudon in haar artikel in Annales schrijft
‘moins de multiplier les enquêtes historiques que d’améliorer
l’appréhension les lectures de la ville’.135 Daarbij moet worden gestreefd
naar een ‘sémiologie urbain’ die het mogelijk maakt om de tekst die de
stad vormt in losse onderdelen uit elkaar te nemen, deze onder te
verdelen in formele categorieën en op deze wijze de regels van de stad
te leren begrijpen en toe te passen.136 Over de bruikbaarheid van een
dergelijke vergelijking met de semiotiek, waarin de plattegrond van de
stad wordt gezien als een te ‘deconstrueren’ tekst, zijn de meningen
verdeeld, hetgeen overigens niets afdoet aan het wetenschappelijk
gehalte van het Hallen onderzoek als systeem waarin tal van
benaderingen (Annales-onderzoek, Italiaans typologie en morfologie
begrip, Engelse geografische traditie) van het stadsonderzoek zijn
samengebracht.

Eén van de in het oog springende tekortkomingen van het
Hallenonderzoek is de nadruk op de preindustriële fase van de
stadsontwikkeling waardoor de veranderingen daarna, met name de
ingrepen van Haussmann in de periode 1850-1870, enigszins buiten
beeld zijn gebleven. De langzame transformaties - veranderingen in een
ongestuurde, organische groei -werden door de ingrepen van
Haussmann verstoord. Met één klap werd een einde gemaakt aan
eeuwen van spontane ontwikkeling. De architectuurhistoricus
Vanstiphout geeft in zijn artikel over het Hallenonderzoek aan dat de in
en na deze periode ontstane percelen door de onderzoekers als
parasitair werden beschouwd omdat ze geen ‘intrinsieke bestaansgrond’
bezaten, percelen zonder ‘eigen’ geschiedenis.137

Het Hallenonderzoek is niet exclusief geografisch noch architectonisch
van aard. De stad, wijk en kavel worden gelezen als een ruimtelijk
equivalent van historische processen van de samenleving. Niet eerder
werd in de geschiedschrijving een stukje stad zo intensief tegen het licht
gehouden en doorgelicht op sporen van het gebruik door mensen door
de loop van de eeuwen heen. Het onderzoek is vooral ook een
kunsthistorische exercitie die definitief wil afrekenen met een op stijl
gefixeerde benadering van gebouwen, en die de architectuurhistorische
                                                
134 Atlas (1977), 62.
135 Boudon (1975), 815.
136 Uit de noot bij deze semiologie word verwezen naar Barthes, (1970/71), 11-13.
137 Vanstiphout (1993), 90-106.
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analyse definitief verankerd heeft in het typologische en vooral
morfologische analyse van de stad. In dat opzicht is het onderzoek van
Chastel c.s. niet beter of interessanter, maar anders dan het onderzoek
van Muratori en Conzen, en daarom in het kader van het onderhavige
onderzoek interessant.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

93

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET FRANSE STADSMORFOLOGISCH ONDERZOEK

In de voetsporen van Italiaanse ontwikkelingen heeft ook in Frankrijk
het stadsmorfologisch onderzoek, naast andere disciplines zoals de
sociologie, de (architectuur) geschiedenis en de geografie, in de loop van
de jaren zeventig een vaste plaats in het architectuuronderwijs weten te
veroveren. Het architectuuronderzoek heeft zich in 1968 ontwikkeld in
de ‘unités pédagogiques’ die uit de oude ‘écoles nationales supérieure
des Beaux-Arts’ (ENSBA) waren ontstaan. Aan het einde van de zestiger
jaren ging het architectuuronderwijs op de schop toen de toenmalige
docenten besloten de kunstacademie te verlaten – in afkeer van het
ouderwetse academische uitgangspunt – om een nieuwe multidisciplinair
onderwijs systeem op te zetten.138 Met deze operatie werden 23
onafhankelijke scholen geformeerd waarbij het onderzoek werd
gecoördineerd en gefinancierd door het ministerie.

Als gevolg van dit proces van hervorming kwamen vooral twee
onderzoeksgroepen bovendrijven die gezien kunnen worden als pioniers
in het veld van de typo-morfologie: het ‘Laboratoire de Recherche
Histoire Architecturale et Urbaine – Société’ (LADRHAUS) binnen de
Ecole d'Architecture de Versailles (1971) en het ‘Institut Parisien de
Recherche: Architecture, Urbanistique, Société’ (IPRAUS) aan de Ecole
d'Architecture de Paris-Belleville (1972).139 Tegelijk met deze beide
‘laboratoria’ werd, aan het eind van de zeventiger en in de tachtiger
jaren, een aantal kleinere onderzoekscentra gesticht binnen de
opleidingen in Paris-la-Défense, Paris-la-Villette, Marseille, Grenoble,
Saint-Etienne, Nancy en Nantes.140 Het Institut Francais de l’Urbanisme
is de belangrijkste niet-onderwijs instantie die zich bezighoudt met
stadsmorfologisch onderzoek. Een groot deel van het typo-morfologisch
onderzoek wordt gefinancierd door het Ministère de l’Equipement, du
Logement et des Transports (Plan Urbanisme Construction Architecture,
voorheen Plan Construction en PIR-Ville) en de Parijse dienst ruimtelijke
ordening (APUR: Atelier Parisien d’Urbanisme). Dit hoofdstuk behandelt
de methodologische uitgangspunten van de twee onderzoeksgroepen:
LADRHAUS in Versailles en IPRAUS in Paris-Belleville.

                                                
138 Bresler (1998), 34-38.
139 De benamingen LADRHAUS en IPRAUS zijn recent, bij de oprichting werden

respectievelijk de namen ADROS en IEREAU gegeven.
140 Darin (1998), 63-76.
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LADRHAUS

Het onderzoeksprogramma van het laboratorium in Versailles dat in
1971 werd vastgesteld startte met twee onderzoeksprojecten.141 Het
eerste hield zich bezig met de syntactische ruimtelijke analyse van de
typologische en ruimtelijke karakteristieken van de architectuur van de
Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959), in het bijzonder
van de zogenaamde prairiehuizen uit zijn vroege periode. Het andere
onderzoeksproject met het maken van een analyse van een gebied in
het noordoosten van Parijs gelegen tussen het park van de Buttes
Chaumont en de spoorwegemplacementen van het Gare du Nord en het
Gare de l’Est. 142

Castex en Panerai begonnen de vormanalyse van de zogenaamde
‘prairiehouses’ van F.L.Wright toen beiden nog verbonden waren aan de
Ecole de Beaux-Arts (1966).143 Dit onderzoek is in het kader van dit
boek van belang omdat het de eerste aanzet toont van het
geschematiseerd typo-morfologisch onderzoek waarbij grotere
architectonische structuren worden ontrafeld tot op de kleinst mogelijke
elementen, die vervolgens op hun ontwikkeling worden onderzocht.
Belangrijk in dit onderzoek is de notie van een typologische cyclus die
vergelijkbaar is met de ‘burgage cycle’ uit het Engelse geografische
onderzoek. Deze manier van analyseren beperkt zich niet tot een
formele reconstructie van het ontwerpproces, maar probeert tal van
‘contextuele’ gegevens daarbij te betrekken. Castex ‘leest’ de reeks
ontwerpen op twee manieren: enerzijds door het maken van een
repertorium van plattegronden om de onderlinge verschillen in de
plattegrond aan het licht te brengen, en anderzijds door de volgorde van
de plattegronden (afzonderlijk en groepsgewijs) vast te stellen en zo de
ontwikkeling zichtbaar te maken. In het onderzoek naar de ontwikkeling
van het ‘prairiehouse’ worden de ruimtelijke eenheden waaruit de
gebouwen van F.L.Wright bestaan geïnventariseerd en ondergebracht in
een typologisch schema, aan de hand waarvan de architectonische
‘verrijking’ van het ‘prairiehouse’ schema uit de doeken kan worden
gedaan. Dit is een vergelijkbare werkwijze zoals Castex en Panerai dit in
latere studies toepassen op de ontwikkeling van het bouwblok.
                                                
141 Seminaire de Recherche organisé conjointement par le Ladrhaus et l'Ipraus sous le

thème «Recherche et Projets urbains», 2 juillet 1992, ongepubliceerd verslag.
142 Castex, Panerai, (1971). Ongepubliceerd onderzoeksrapport [APUR 60 Plan]

gefinancierd door het Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
143 Castex (1985).
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Een tweede project dat werd uitgevoerd in opdracht van de APUR had
betrekking op het voormalig grondgebied van twee dorpen ten
noordoosten van Parijs: la Chapelle en la Villette.144 Dit gebied onderging
halverwege de negentiende eeuw een snelle verandering door de aanleg
van het bassin de la Villette (1807), de ontwikkeling van de spoorwegen
(ca.1845) en de annexatie van het gebied door Parijs in de periode van
de grote veranderingen door Haussmann.145 De studie van Castex en
Panerai maakte deel uit van een serie opdrachten die als doel hadden
het gebied te analyseren om zodoende te komen tot een verantwoorde
ingreep.146

De typologische analyse van het bouwblok start met de splitsing van het
bouwblok in twee zones die elk een ‘autonome structuur’ hebben. De
randzone bestaat uit kleine opgedeelde percelen met een heterogene
‘faubourienne’ structuur van gebouwen met meerdere verdiepingen (de
auteurs zetten hierbij het woord architectuur tussen aanhalingstekens);
de interne zone bestaat uit grote, niet opgedeelde percelen met een
doorgaans industrieel karakter. Met deze verdeling van het bouwblok als
basis keken zij naar de structuur van het bouwblok en de typologie van
de gebouwen in de beide zones. Eerst werden voor ieder perceel de
overgangen tussen publiek en privé in de randzone en het gebruik van
de interne zone in kaart gebracht. Vervolgens ging men over op een
typologische beschrijving: het aantal verdiepingen, de façade en de
ornamentatie; en de veranderingen in relatie tot het perceel: het
splitsen en combineren van percelen en veranderingen in de richting van
het perceel. Dit eerste deel van de APUR-studie wordt afgesloten met
een beschrijving van de transformaties van de ‘grid-structuur’ dat wil
zeggen het patroon van het stedelijk raster. De conclusie was dat de
hoofdstructuur van het onderzoeksgebied oorspronkelijk is uitgelegd in
blokken van 10 tot 15 hectare en door opdeling eerst tot 2 tot 5 ha, en
vervolgens naar 0,25 tot 2 ha kwamen. Het thema van de verkaveling
werd enkele jaren later in het boek Principes d’analyse urbaine verder
uitgewerkt.

                                                
144 Het huidige 18e en 19e arrondisement.
145 het Gare du Nord werd gebouwd in 1845, het Gare de Strasbourg (Gare de l’Est) in

1847. De Franse stedenbouwhistoricus Pierre Lavedan heeft dit snelle
urbanisatieproces laten zien aan de hand van de groei van het aantal inwoners van
La Chapelle: 700 in 1800 en 33.000 in 1856, voor La Villette is de situatie
vergelijkbaar. Lavedan (1975), 349 en 369-376.

146 Het uiteindelijke album waarin deze studies werden samengevat verscheen in
1971. Berthier, Despierre, Grether (s.d.) [APU 125]
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In het tweede deel met de titel ‘Du rural a l’urbain: modifications et
persistances’, besteden de onderzoekers aandacht aan de transformatie
van het onderzoeksgebied op drie momenten (1812, 1910 en 1970),
uitgesplitst voor een zestal thema’s: de verschuiving van de ‘fringe belt’,
dichtheid, functieveranderingen, stabiliteit van de infrastructuur, het
doorwerken van eerdere structuren en nieuwe elementen [afb. 13]. Deze
onderwerpen worden in de rest van het tweede en derde hoofdstuk
verder uitgewerkt. De conclusies van deze studie zijn simpel: het zijn
met name het ontbreken van mogelijkheden voor een continue groei en
een aantal recente opzichzelfstaande ingrepen, die geen enkele relatie
vertonen met hun omgeving, die volgens de onderzoekers de
ontwikkeling van het gebied doen stagneren. Zij pleiten daarom voor de
articulatie van een aantal karakteristieke punten in de stad (‘points
névralgiques’) en de daaraan gerelateerde leesbaarheid van het gebied.

Het is in dit eerste onderzoek, en in de gelijktijdige analyse van het
stadje Marcillac dat de door de Franse onderzoekers ontwikkelde variant
van stadsmorfologische analyse voor de eerste maal is uitgewerkt. Deze
typomorfologische variant toont veel overeenkomsten met de Engelse
stadsmorfologische studies.

Marcillac

Het onderzoek naar Marcillac, een klein middeleeuws stadje ten noorden
van Toulouse, werd in de periode tussen 1969 en 1972 uitgevoerd als
onderwijsproject waarbij een groot aantal bastiden werd onderzocht, en
richtte zich op de historische en sociale structuur van de tegenwoordige
stedelijke ruimte.147 In de hiervoor uitgevoerde analyses werd de
ruimtelijke dispositie – morfologie – ‘gelezen’ als een direct gevolg van
eerdere ontwikkelingen die in het verleden in de plattegrond hadden
plaatsgevonden. Om een vergelijking mogelijk te maken werden in het
stadsplan twee planeenheden onderscheiden aan weerszijden van de
stadsmuur (en de latere boulevard). Op deze manier kan de stadsmuur
als een ‘fringe belt’ worden opgevat, als een regelaar van de groei, en
vormt tegelijkertijd ook het element dat de verschillen in de stedelijke
structuur aangeeft tussen het centrum en de periferie. De onderzoekers
schrijven ‘Se distinguent alors les opérations accusant le caractère global

                                                
147 Groupe Syntaxe, Castex, Panerai (1972), 22-24. Divorne, Gendre, Lavergne,

Panerai (1985).
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Afb. 13 Du rural a l'urbain: modifications et persistances. Bron: Castex
(1971)
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 d’appartenance à une structure unique, et celles permettant le jeu des
fragmentations de la variation de l’individualisation à l’intérieur de cette
même structure’.148 De verschillen waarover gesproken wordt zijn
opgenomen in een tabel, waarin paarsgewijs termen zijn aangegeven
zoals ‘gesloten’ en ‘geëxplodeerd’, ‘homogeen gebruik van de
plattegrond’ versus ‘informeel heterogeen gebruik’, ‘het verdwijnen van
open private ruimtes’ tegenover een ‘duidelijke scheiding van publiek
(straat) en privé (tuin)’. De variaties in de architectonische vorm die
ontstaan door de verschillen in deze beide planeenheden worden
zichtbaar in de typologische analyse die werd gemaakt aan de hand van
vier categorieën: de relatie van het perceel ten opzichte van de
omliggende kavels, de verspreiding van de gebouwen over het perceel
alsmede hun ontwikkeling, de relatie ten opzichte van de straat en de
compositie van de façade. Voor elk van deze typen werden deze
onderdelen beschreven; daarbij werd de compositie van de façade,
welke net als in het Hallen onderzoek wordt gezien als een belangrijke
indicator voor de sociale status, verder uitgesplitst in rubrieken als
complexiteit, ordening, symmetrie en ornamentatie. Toepassing op de
architectuur liet zien dat het oorspronkelijke type in de periferie grote
veranderingen heeft kunnen ondergaan omdat daar de regels voor het
gebruik van de ruimte minder strikt zijn.

Het tweede deel van de studie gaat over de situering en functie van de
boulevard, en de daarmee verband houdende ‘kolonisering’ van de
oorspronkelijk buiten de muren gelegen grond binnen de stad. Het
onderzoek toont aan dat de ontmanteling een groot effect had op het
gebied binnen de muren. De onderzoekers hebben hiervoor een tweetal
‘schema de fonctionnement’ gemaakt die de oude en de nieuwe route
aangeven door de stad. Deze schema’s geven de belangrijkste
verbindingen weer en laten zien dat met de komst van de boulevard de
oorspronkelijke hoofdstraat tot een secundaire straat werd gereduceerd.
De stad keerde zich als het ware om in de richting van de boulevard,
hetgeen zich vertaalde in een aanzienlijke afname van de
bebouwingsdichtheid in de oude stad. De onderzoekers schrijven
hierover: ‘het onvermogen van de oude stad om zichzelf te regenereren
werd vertaald in het vertrek van activiteiten en een daaraan gekoppelde
periode van stagnatie met als gevolg een vervanging van het originele
bouwbestand’.

Dit onderzoek naar Marcillac is goed vergelijkbaar met het werk dat

                                                
148 Groupe Syntaxe (1972), 22.
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Conzen heeft gedaan voor Alnwick, Ludlow en andere stadjes in
Engeland. De studies hebben een vergelijkbare opbouw. Hierbij worden
eerst de plattegrond en het bouwbestand onderzocht en in kaart
gebracht daarna wordt dit kaartmateriaal aan een morfologische analyse
onderworpen, gebaseerd op de onderscheiden planeenheden. Hoewel
Conzen niet specifiek spreekt over typologie, zoals dat gedaan wordt
door de Franse en Italiaanse onderzoekers, is de gehanteerde methode
vrijwel dezelfde.

Analyse urbaine

In 1975 verscheen de studie Principes d’analyse urbaine.149 Dit boek is,
binnen de Franse stadsmorfologische onderzoekstraditie van de
Versailles school een sleuteltekst omdat daarin de methodische en
theoretische achtergronden aan de orde komen.150 De titel van het
onderzoeksproject waarop het boek gebaseerd is luidt: ‘Evolution
comparée des modèles architecturaux et des modèles culturels dans la
ville industrielle d’Haussmann à Le Corbusier’, waarmee precies de
parameters worden aangegeven waarbinnen het onderzoek moet worden
gesitueerd. Het eerste deel is opgebouwd rond een viertal thema’s:
groei, typologie, hiërarchie en visuele analyse. Het tweede deel over de
sociologische benadering van de stedelijke ruimte werd geschreven  door
de socioloog Jean-Charles Depaule.

In deel één is een hoofdstuk is gewijd aan de ‘analyse pittoresque’, een
verwijzing naar de Amerikaanse variant van de Engelse ‘townscape
movement’ zoals die met name vanaf de tweede helft van de jaren vijftig
in het sociaal psychologische onderzoek aan Amerikaanse universiteiten
is ontwikkeld en waarvan met name het werk van Kevin Lynch het meest

                                                
149 Castex, Depaule, Panerai (1975), 51-66. Dit oorspronkelijke onderzoeksverslag

werd uitgegeven onder de titel ‘Éléments d’Analyse Urbaine’ (1980), een derde
herziene versie verscheen als ‘Analyse Urbaine’ (1999).

150 Er zijn verschillende stromingen binnen het internationale morfologische onderzoek
te noemen die het verdere onderzoek van LADRHAUS hebben beïnvloed. Soms
geven de onderzoekers hun bronnen in de tekst, op andere momenten moet tussen
de regels door de invloed van een persoon of stroming worden gevonden. In
enkele gevallen blijkt dat de relatie incidenteel en toevallig was en is het van
belang te achterhalen wie de auteur van een bepaald hoofdstuk was. Dit is
bijvoorbeeld het geval met de verwijzingen naar Kevin Lynch die veelal van Panerai
afkomstig zijn.
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invloedrijk is geweest.151 Panerai baseerde zich daarbij vooral op Kevin
Lynch’s bestseller The Image of the City (1960) en het later verschenen
The View from the Road waarin Lynch ook een substantiële bijdrage over
ruimtelijke waarneming heeft geleverd.152 Vanaf de zestiger jaren is er
zowel bij architecten als sociale wetenschappers een bijzondere
aandacht voor de visuele aspecten van de gebouwde omgeving, zowel
die van de binnenstad als van de periferie, autosnelwegen en
commerciële strips. De aandacht voor het sociaal-visuele aspect
beperkte zich in de jaren 1960 tot Amerika, maar kreeg in de decennia
daarna ook in Europa steeds meer voet aan de grond. Het onderzoek
van de Versailles school is daar een illustratief voorbeeld van. In de op
‘Townscape’ (stadslandschap) gebaseerde analyse van de stad gaat het
niet alleen om het traceren van de vorm en vormverschuivingen in het
stadsbeeld maar met name ook op de relatie die deze transformaties
onderhouden met veranderingen in stedelijke programma’s en
gedragspatronen. In de woorden van Panerai een bijna visuele en
tactiele benadering van de stad:‘l’analyse qui voit dans la ville une suite
de tableaux - a eu le mérite de replacer l'objet architectural dans un
paysage global, et de proposer des moyens pour l’étude systématique
d'un domaine qui jusque là restait celui du seul sentiment’.153 In
dergelijke studies wordt vooral gekeken naar de manier waarop
ruimtelijke ensembles zich nestelen in het collectieve en individuele
geheugen van bewoners. Wat een boek als The Image of the City van de
Amerikaanse psycholoog voor de Franse onderzoekers zo interessant
maakt is de systematische analyse van de totstandkoming van de
zogenaamde ‘mental map’ waarin het beeld van de fysieke omgeving
verankerd ligt in de ruimtelijke herinnering van de stedelijke gebruiker.
In dit boek onderscheidt Lynch diverse elementen die het ‘stedelijk
landschap’ markeren zoals routes, knooppunten, sectoren,
begrenzingen, monumenten, die het vervolgens mogelijk maken om het
op te slaan en te lezen als een tekst. Ellin schrijft in zijn handboek over
moderne en postmoderne planning en stedenbouw: ‘The text thus
became a metaphor for the city and there was an effort to read the
landscape’.154 Deze vormanalytische werkwijze is van belang omdat de
onderzoekers net als bijvoorbeeld de geograaf Ivor de Wolfe in het
verwante boek The Italian landscape (1963), een boek dat in Versailles
veel invloed heeft gehad, op indringende wijze de aandacht richten op
                                                
151 Ellin (1996), 45-48. Reader historiogR.A.F.ie architectuur en

stedenbouwgeschiedenis, RUG [www.let.rug.nl/~kastud/histor/ maart 2001]
152 Lynch (1960); Appleyard, Lynch, Myer (1963); Lynch (1981).
153 Castex (1975), 51.
154 Ellin (1996), 45.
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het stadsbeeld als een complex gegeven waarin gebeurtenissen,
artefacten en toevalligheden het vermogen hebben zich te nestelen in
het individuele en vooral collectieve geheugen van de stedeling.155 Door
Panerai en de andere onderzoekers uit Versailles wordt de sociaal-
psychologische belangstelling en benaderingswijze van stedelijke
fenomenen gekoppeld aan bestaande stadsmorfologische analyse-
modellen. Daarmee onderscheidt ‘Versailles’ zich fundamenteel van de
eerder genoemde Italiaanse architectonische traditie binnen de
stadsmorfologie. In de analyse worden, door gebruik te maken van een
cartografische methode van elkaar overlappende kaarten, de elementen
van Lynch en de ‘tableaux’ van De Wolfe gecombineerd tot een
‘draaiboek’ (zoals gebruikt voor een film) voor een bepaalde route.156 De
architect moet dit draaiboek gebruiken om het stadsbeeld beter te
kunnen begrijpen en zodoende een gefundeerde ingreep te kunnen
doen. In de derde herziene uitgave van Principes d’analyse urbaine werd
een extra hoofdstuk toegevoegd met de titel ‘du pittoresque urbain à
l’échelle métropolitaine’ waarin een aantal recente toepassingen van
deze analyse op een groter schaalniveau worden gegeven. Op deze
schaal is het panoramisch kijken vanuit het vogelvluchtperspectief een
belangrijk instrument in de analyse, waarbij onder meer de geografie
een belangrijke rol gaat spelen.

Het hoofdstuk met de titel ‘hiérarchie, espace et lieu’ uit Principes
d’analyse urbaine, is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse ‘social
planner’ Christopher Alexander en de Franse (Marxistisch) socioloog
Henri Lefebvre.157 In zijn beroemde artikel A City is Not a Tree (1965)
heeft Alexander de verbinding gemaakt tussen biologie en de
stedenbouw op basis van een wiskundige verklaring van structuren die
in de stad kunnen worden teruggevonden.158 Alexander beschouwt de
stad als een systeem van systemen waarbij elk afzonderlijk systeem een
collectie van samenwerkende elementen is. In elk van deze systemen
vinden we één of meer vaste gegevens. Deze wisselende combinaties
van deze elementen zorgen voor een steeds veranderend stadsbeeld.
Panerai vraagt zich af ‘on ne sait pas de quelques relations on parle;
s’agit-il de structure spatiale ou sociale? […] On voit dès lors le danger :
croire que l’on pourrait résoudre dans et par les dispositions spatiales,

                                                
155 Wolfe (1963).
156 Panerai geeft hierbij als voorbeelden de pelgrimsroutes naar de kerken van

Conques en Vézelay.
157 Alexander (1965); Lefebvre (1968).
158 Muratori werkte in zijn latere studies aan vergelijkbare ideeën. Sermonti (1984),

87-94.
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les contradictions sociales sans s’interroger sur ce qui les détermine’.159

Panerai is zich bewust van het principiële verschil tussen de studies van
respectievelijk Christopher Alexander en Henri Lefebvre. De laatste
analyseert de stad niet, zoals Alexander, in termen van narratieve
systemen maar van marxistische hypotheses. Lefebvre begrijpt de
stedelijke structuur op drie verschillende niveaus: locaal, gemengd en
globaal. Binnen deze hiërarchie is aldus Panerai onvoldoende ruimte voor
de morfologische analyse en daarom stelt hij een eigen analyse voor die
gebaseerd is op de interne factoren van de gebouwde omgeving. In deze
analyse worden drie lagen aangebracht: privé, algemeen en stedelijk,
die vrijwel overeen komen met de verschillende schaalniveaus in de
stad: het perceel (of bouwblok), de wijk en de stad. Elk van deze
niveaus heeft eigen karakteristieken, die wanneer daar iets aan wordt
toegevoegd of afgehaald, steeds weer een nieuw beeld opleveren. Als
een eerste onderverdeling in privé, gemengd en stedelijk is afgerond kan
de morfologische structuur worden onderzocht, door een combinatie van
zowel bronnenonderzoek als directe observatie. Dit onderzoek brengt de
elementen aan het licht die de veranderingen in de stedelijke structuur
markeren ‘Ces éléments se marquent par différence vis-à-vis du tissu
banal; ceux d'entre eux qui se retrouvent dans les diverses analyses
méritent un intérêt particulier’.160 Ter illustratie van deze methode geeft
Panerai twee voorbeelden, de eerste voor Parijs (een onderdeel van de
eerder genoemde APUR studie), en de tweede voor Chicago. Uitgaande
van een primair raster worden de begrenzingen gegeven van een
hoofdstructuur die meestal bestaat uit infrastructurele elementen of een
‘fringe-belt’. Het gebied binnen dit primair raster kan opgedeeld zijn in
kleinere blokken, gescheiden door een tertiaire stratenstructuur.
Hiermee zijn de drie verschillende niveaus in beeld gebracht en kunnen
de compositie en de vorm worden bestudeerd.

Versailles: Lecture d’une ville

In 1980 publiceerden de Castex en Panerai hun boek Lecture d’une ville
dat de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Versailles als onderwerp
heeft. In de inleiding zeggen zij:‘c’est le but que se fixe cette étude:
décrire et démonter la logique de la ville dans sa matérialité

                                                
159 Castex (1975), 67.
160 Castex (1975), 75.
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physique’.161 Daarmee bedoelen ze dat ze hun stadsmorfologische
analyse niet wensen te beperken tot de fysieke structuur, maar die
willen uitbreiden naar de sociale en economische omgeving. Daarmee
hopen ze het verband tussen de architectuur, de stad en de geschiedenis
te herstellen die door toedoen van de Moderne Beweging in de
architectuur en stedenbouw sedert de jaren 1920 verloren is gegaan, en
waar Henri Lefebvre in 1968 in zijn boek Le droit à la ville al voor had
gepleit.162 In de lijn van als conservatief bekend staande architecten
zoals Muratori, Cullot en Krier schrijft Castex: ‘de stad is geen voltooid
verleden tijd maar is de toekomst voor de architectuur’. Om de stad te
begrijpen moeten we op het meest basale niveau beginnen, en van
daaruit de stad al beschrijvend analyseren op drie niveaus: de
maatschappij waarin de stad zich ontwikkelt; de symbolische systemen
en ruimtelijke codes; en de sociaal-economische omgeving waarin de
stad zichzelf vastlegt. Dit is de ‘lecture d’une ville’: het lezen van de stad
in zijn artefacten waarbij moet worden aangetekend dat die artefacten
worden opgevat als ‘gestolde’ sociale en economische verhoudingen.

Het boek Lecture d’une ville: Versailles behandelt de groei van de stad
Versailles in een vijftal karakteristieke fases. Deze beschrijving van de
morfologische en typologische ontwikkeling van de stad wordt
voorafgegaan door een uitgebreide beschrijving van de methodische
aanpak in het hoofdstuk ‘Découpages’, en afgesloten met een hoofdstuk
die de methodologische conclusie bevat. Dit laatste hoofdstuk is niet
alleen een samenvatting, maar tevens een terugkoppeling op de
voorgestelde methode. De tussenliggende hoofdstukken beschrijven de
totstandkoming van de plattegrond van de stad in relatie tot de sociale
en politieke gebeurtenissen en de ontwikkelingen op het gebied van
ideeën over architectuur en stedenbouw. De achtergronden van de
planning zijn onmiskenbaar terug te vinden in de titels van de
afzonderlijke hoofdstukken: 1. Vers une nouvelle forme urbain (1661-
1682); 2. Une cité-jardin a l’âge classique (1671-1715); 3. La revanche
de la ville (1715-1770); 4. La légitimation: Versailles, ville et préfecture

                                                
161 Castex, Celeste, Panerai (1980). Het boek werd een aantal jaar later gevolgd door

een vervolg voor de periode na 1914: Castex (s.d.).
162 Lefebvre (1968).
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(1770-1835); 5. Le triomphe de la meulière (1835-1914).163 Het eerste
van deze vijf hoofdstukken vormt hierbij een aanloop voor de stedelijke
ontwikkeling van Versailles, de onderzoekers leggen veelvuldig
verbanden met eerdere en gelijktijdige stedenbouwkundige ideeën over
de ideale stad, en de ruimtelijke ontwikkeling van Parijs. Hierdoor
overlappen de eerste twee hoofdstukken  wat betreft de beginperiode.

De geschiedenis van de stad Versailles wordt, ruimtelijk gezien,
onderverdeeld in, zoals gezegd vijf perioden. Voor elk van deze perioden
maken de onderzoekers een analyse van de ruimtelijke ontwikkeling, de
aanleg van nieuwe straten, het ontstaan en de ontwikkeling van
architectonische typen en de daaraan gerelateerde veranderingen op het
niveau van het perceel en het bouwblok. Daarbij worden vier
verschillende structuren geanalyseerd die historisch maar vooral
topografisch worden gerangschikt: de ‘ville continue’ (Notre-Dame;
St.Louis) waarbij de stedelijke structuur is opgebouwd uit
aaneengesloten bebouwing gerangschikt in bouwblokken en percelen. De
‘tissu suburbain’ (Clagny; Porchefontaine) waar nog wel een indeling in
percelen en bouwblokken wordt gevonden, maar waar de bebouwing niet
langer aaneengesloten is. In de ‘faubourgs’ (Chantiers; St.Symphorien)
is de organisatie wel perceelsgewijs maar wordt zij niet langer
gerangschikt in bouwblokken. In de laatste structuur van de ‘grandes
propriétés’ vinden we slechts grote percelen waarin de bebouwing
onafhankelijk is zonder relatie tot de begrenzingen van het perceel. Van
elk van deze weefsels werd een morfologische analyse gegeven waarbij
verschillende gebieden in de stad met dezelfde opbouw onderling werden
vergeleken in hun ontwikkeling.

Een voorbeeld is de vergelijking die werd gemaakt voor twee
planeenheden in de wijk Notre-Dame (1672-1680) noordelijk van de
Avenue de Saint Cloud aan weerszijden van de Boulevard de la Reine.164

Het deel ‘Ville Neuve’ is een buurt met een commercieel karakter, het

                                                
163 De nummering en de datering van de eerste drie hoofdstukken zijn door mij

toegevoegd. Ook wat betreft de typologische ontwikkeling van de architectuur is
deze periodisering duidelijk herkenbaar terug te vinden, het tweede hoofdstuk start
met de ontwikkeling van het paviljoen, in het derde en vierde hoofdstuk volgt het
stedelijk woonhuis dat door de onderzoekers wordt getypeerd in verschillende
categorieën die voor het merendeel zijn gekoppeld aan de vorm van de percelen:
het ‘type profond à décomposition tripartite’, het ‘type banal’ en het ‘type à cour
régulière’. In het laatste hoofdstuk die de periode beschrijft waarin een aantal
‘buitenwijken’ van Versailles worden aangelegd komen de ‘villas’, ‘maisons
bourgeoises’ en ‘maisons économiques’ aan de orde.

164 Castex (1980), 10.
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heeft relatief grote percelen (250 x 150 meter) waarop de bebouwing
rondom een binnenplaats heeft plaatsgevonden. Het ‘Quartier des Près’
aan de andere zijde van de boulevard heeft kleinere percelen (100 x 70
meter) en een sterk residentieel karakter met lagere bebouwing en
tuinen. De verschillen staan ieder, zo stelt Castex, voor een andere fase
in de ontwikkeling van de wijk. Een tweede vergelijking werd gemaakt
tussen de wijk ‘Ville Neuve’ in het noorden en de wijk ‘Parc-aux-Cerfs’
die het spiegelbeeld van deze wijk vormt aan de andere kant van de
Avenue de Sceaux.165 Ofschoon de morfologische schema’s voor deze
wijken vergelijkbaar zijn – een dubbel kruispunt van twee belangrijke
assen – zijn er grote verschillen in de structuur en de afmetingen van de
bouwblokken. Aan de ene kant (Parc-aux-Cerfs) een groot aantal straten
met een duidelijk verschil in hiërarchie en een verdeling in rechthoekige
bouwblokken, aan de andere kant een klein aantal gelijkwaardige straten
en een grid van vierkante bouwblokken met een zijde van 200 meter.
Ook de beide marktpleinen hebben een gelijke vorm en omvang toch
verschillen ze door hun indeling en bebouwing onderling sterk. De
variaties worden veroorzaakt door een verschil in ruimtelijke
ontwikkeling en de morfologische analyse moet erop gericht zijn deze
(historische) variaties te verklaren.

De morfologische werkwijze en vergelijkingen zoals die in de studie naar
Versailles worden gemaakt zijn goed vergelijkbaar met die uit de
Conzeniaanse morfologische analyse en de typo-morfologische analyses
van de Muratoriaanse school. Ook daar vinden we de dubbele structuur
van een historische en een morfologische onderverdeling terug, waarbij
moet worden gezegd dat in de Conzeniaanse school de historische
analyse ver achterblijft bij de ruimtelijke lezing. Ook de idee van een
eerste schifting van structuren in planeenheden, die verder worden
geanalyseerd en beschreven, al dan niet gerelateerd aan de historische
periode van hun ontstaan, is in de methoden van alle drie de
onderzoeksgroepen aanwezig. In die context moet de studie naar
Versailles worden gezien als één van de belangrijke bijdragen aan het
stadsmorfologisch onderzoeksveld van dit moment.

In de ideeën van LADRHAUS worden de Italiaanse ideeën over typologie
en morfologie in verbinding gebracht met respectievelijk Amerikaanse
denkbeelden over ‘social planning’ en Frans-marxistische aandacht voor
de productie van de grond. Gevoegd bij de meer algemene ideeën over

                                                
165 Castex (1980), 12-14 en 69-87. Het Parc-aux-Cerfs werd uitgelegd tussen 1680 en

1685, maar de bebouwing dateert vooral uit de periode van 1727 tot 1760
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stedelijke typologie heeft dit geleid tot een stadsmorfologische aanpak
waarbij stedelijke transformaties kunnen worden beschreven als een
sociaal ruimtelijk, dynamisch proces. De onderzoekers uit Versailles
overschrijden daarmee de grenzen die tot dan toe door het kunst- en
architectuurhistorisch onderzoek naar stedelijke ontwikkelingen zijn
gesteld.

De typo-morfologische analyse houdt zich immers niet exclusief bezig
met de vorm van de gebouwen, de stijl of het architectuurdebat, maar is
gericht op de capaciteit van het creëren van stedelijke structuren die
uitwisselbaar zijn met de traditionele dispositie van de stad. Om dit te
kunnen doen worden er verbindingen gelegd tussen het onderzoek en
het ontwerpproces (‘storia operante’) zoals dat ook gebeurde in het
Italiaanse stadsmorfologisch onderzoek.166 Panerai verwijst vooral naar
het werk van Saverio Muratori om deze tweezijdige benadering te
onderbouwen ‘Il est à signaler que presque tous mènent parallèlement
un travail de recherche et un travail de projet, sans toujours d’ailleurs
établir un lien entre les deux, sans que la recherche soit
systématiquement finalisée dans le projet’.167 Zowel Castex als Panerai
proberen de onbekendheid met de typo-morfologische benadering op te
heffen door deze als belangrijk uitgangspunt voor hun onderwijs te
nemen, bijvoorbeeld door de vertaling van teksten.168

                                                
166 Een uitvoerige opsomming van het werk van de Italiaanse architecten kan worden

gevonden in: Cohen (1984).
167 Mangin, Panerai (1988), 20.
168 Panerai, Divorne, Chantalat (1981). In deze introductie op het boek ‘la città di

Padova’ (p.13-57) geeft Aymonino zijn observaties om op deze wijze de
overeenkomsten tussen steden te kunnen karakteriseren. Castex publiceerde zijn
aantekeningen niet [interview CB/EK Nov.1999].
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IPRAUS169

De onderzoeksschool IPRAUS ontstond begin jaren tachtig uit de
bundeling van een aantal onderzoeksgroepen: de school voor
architectuur van Paris-Belleville (UP8), de universiteit Paris X-Nanterre
en de Franse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek CNRS. De
onderzoeksrapporten, boeken en studies van deze onderzoeksschool zijn
illustratief voor een brede aanpak van het stadshistorisch onderzoek
zoals men die begin jaren 1970 in Franse (architectuur)
onderwijskringen voorstond. Daarbij ging het om allerlei vormen van
onderzoek gericht op het geheel van processen en gebruiken die
betrekking hebben op opdrachtverlening, productie en gebruik van de
stad. Of, zoals sommige onderzoekers schreven: ‘cette énonciation rend
compte de trois états d’une même question: commande, production et
consommation de l’espace; elle recouvre la totalité du «cycle de
production et de consommation de l’espace»’.170 In hun onderzoek staat
met name de volkshuisvesting als sociale politiek en de sociale
woningbouw als architectonische praktijk centraal. Daarbij concentreren
de IPRAUS onderzoekers zich enerzijds op de sociale structuren, de
ideeën en mentaliteiten achter de uiteenlopende categorieën van
opdrachtverleners (ondernemers, overheid, sociale instellingen) alsmede
op de opkomst en ontwikkeling van woningen en (stedelijke)
woonensembles. Het is binnen het kader van een dergelijk, breed
opgezet onderzoeksprogramma dat door IPRAUS het bestaande
architectonische typologiebegrip opnieuw werd opgewaardeerd, daarbij
gebruikmakend van het Italiaanse architectuuronderzoek, met name dat
van Carlo Aymonino. Meer dan bij de onderzoekers van Versailles het
geval is, heeft IPRAUS dit typologiebegrip op belangrijke wijze
getransformeerd.

Een belangrijke theoreticus en onderzoeker van IPRAUS is de architect
en onderzoeker Christian Devillers die in 1974 een voor het
architectuuronderzoek baanbrekend en uitermate innovatief artikel
publiceerde over stedelijke typologie en daarmee een belangrijke aanzet
heeft gegeven aan de historisch-wetenschappelijke onderbouwing van
het door architecten uitgevoerde historisch stadsonderzoek.171

                                                
169 Deze paragraaf is gebaseerd op de uitvoerige analyses van Van Dansik, De Graaf

en Taverne (1984), 23-50.
170 Rapport d’activité scientifique juin 1987-juin 1991, IPRAUS 1991.
171 Devillers (1974), 18-22. Voor een eerste, uitvoerige presentatie van het Franse

architectuuronderzoek zoals dat van Huet, Fortier en Devillers zie: Taverne (1986),
14-24; Van Dansik (1984), 23-50.
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Bovendien is de studie van Ch.Devillers en B.Huet naar het Franse
industriestadje Le Creusot een modelstudie voor typo-morfologisch
onderzoek en in dat opzicht vergelijkbaar met de eerder genoemde
stadsstudies van historisch-geografische inslag door Conzen. 172

In de stadsmorfologische aanpak zoals deze door zowel LADRHAUS als
IPRAUS wordt voorgedaan is hard gewerkt aan een nieuw typologie
begrip dat zowel operationeel is ten aanzien van het historisch
onderzoek als van het eigentijds ontwerp. Alhoewel de typologie buiten
het kader van deze studie valt is het toch van belang daar aandacht aan
te besteden, omdat het als een aan het gebouw gekoppelde categorie de
feitelijke onderligger is voor het morfologisch onderzoek.173 Castex c.s.
vatten het begrip typologie op als een instrument dat enerzijds door
architecten is ontwikkeld als wetenschappelijke basis voor het eigen
architectuurontwerp, en anderzijds door historici als richtsnoer voor een
betrouwbare historische analyse van de gebouwde omgeving.174 Daarbij
hanteren zij een typologiebegrip dat theoretisch al in de jaren 1950 is
geformuleerd door de Italiaanse architectuurtheoreticus Carlo Argan,
maar dat met name in het werk van de Italiaanse architect en historicus
Carlo Aymonino is omgewerkt en vooral operationeel is gemaakt.175 De
stadstheoretische analyses van Aymonino, zijn in dit verband relevant
omdat daarin de tamelijk vage definities van Muratori en vooral Aldo
Rossi gepreciseerd zijn en worden met name geschikt gemaakt voor het
stadsmorfologisch historisch onderzoek naar de industriële stad.176

De onderbouwing van het typologie begrip door Christian Devillers in
l’Architecture d’Aujourd’hui gaat op veel punten een stuk verder dan
Aymonino. Het uitgangspunt voor de studie omschrijft Devillers alsvolgt:
‘Pour nous, le type n’est pas seulement une catégorie de l’analyse
élaborée a posteriori par l’historien mais d’abord un élément structurant
la production de l’espace bâti’. In het boek ‘La città di Padova’ (1966)

                                                
172 Devillers, Huet (1981); Frey (1982). Opvallend is het ontbreken van Bernard Huet

in de lijst van publicaties van IPRAUS. Devillers schrijft in zijn introductie: ‘Bernard
Huet a été l’inspirateur et le guide à qui je dois les hypothèses les plus productives
de ce livre dont il est le véritable coauteur’.

173 In hoofdlijnen kunnen twee soorten typologisch onderzoek worden onderscheiden,
naar het architectonisch type waarin het type een vormstructuur is die iets zegt
over de samenhang tussen vorm en functie van een gebouw, en het onderzoek
naar stadstypen.

174 Deze schematische basis werd al in 1970 door Castex en Panerai vastgelegd in een
typologische index Castex et Panerai (1970/1971), 30-33.

175 Engel (1991), 9-18; Gulio Argan (1991), 49-54.
176 Aymonino (1971); Aymonino (1975).
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Afb. 14 Omslag van Devillers, Le Creusot (1981)
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onderzoekt Aymonino de gebouwde ruimte van de stad op twee
aspecten: de historische ontwikkeling en het morfologisch stramien. 177

In het verlengde hiervan maakt Devillers een uitsplitsing van de
typologische onderzoeksmethodiek volgens twee onlosmakelijk
verbonden wegen: één voor de ‘analyse d’une situation historique’, de
ander voor de ‘lecture possible de l’espace urbain’.178 Op basis van de
beide uitkomsten kan een ‘système sémiologique’, een taalsysteem
worden opgesteld aan de hand waarvan de plattegrond en de gebouwen
leesbaar kunnen worden gemaakt.179 Centraal bij Devillers is de
benadering van de typologie als een ‘structure de correspondances’ aan
de hand waarvan de vormontwikkeling van gebouwen kan worden
gerelateerd aan het gebruik, dat wil zeggen aan de afwisseling van
sociale patronen, codes en conventies. De relatie tussen morfologie en
typologie is volgens Devillers de voorwaarde voor het functioneren van
het type als significant element in de stedelijke structuur. Dit geldt niet
alleen voor het historisch stadsonderzoek maar is, aldus Devillers, een
voorwaarde voor een verantwoord eigentijds stadsontwerp.

Le Creusot

Een illustratief voorbeeld van de door Devillers en Huet voorgestane
werkwijze is de prachtige stadsmorfologische analyse van het Franse
industriestadje Le Creusot, gesticht aan het eind van de achttiende eeuw
[afb. 14]. Deze studie beoogt een samenhang te construeren tussen de
ruimtelijke ontwikkeling en de veranderingen in het staal
productieproces, en de fluctuaties in het dagelijks leven in de industriële
maatschappij. Taverne schrijft: ‘Wat de studie over Le Creusot
methodisch gesproken nu zo boeiend maakt, is dat Devillers laat zien dat
er geen rechtlijnige verbinding is tussen sociaal-economische,
ideologische of culturele gegevens en het ontstaan van de ruimte.
Integendeel: de geschiedenis van de sociale relaties wordt ingezet om
informatie te winnen over de ontwikkeling van de ruimte’.180 Om deze
verbanden te onderzoeken ontwikkelde Devillers een typo-morfologische
onderzoeksmethode die inspeelt op de productie van de stedelijke
ruimte als een gelaagde structuur, ‘il nous faut donc étudier la
morphologie urbaine du point du vue de sa production. Celle-ci s’est
                                                
177 Aymonino (1966). Devillers werkte enige tijd in Venetië.
178 Deze beide lijnen vormen ook het methodische uitgangspunt van de studie naar

Versailles van Castex en Panerai.
179 Deze semiotische benadering kan ook worden teruggevonden bij Choay (1980).
180 Taverne (1984), 43.
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faite par couches successives’.181 Iedere laag – een fase of patroon – in
de stadsontwikkeling heeft zijn eigen orde. Hiervoor werd een compilatie
gemaakt van veertien plattegronden voor de periode van 1781 tot 1923
die onderling werden vergeleken. Uit deze analyse bleek dat, in eerste
instantie, bij de stichting van de stad de fabriek – als locatie, als
knooppunt en als gebouw – centraal stond. Tot 1855 woonden de
werknemers voor het grootste deel dichtbij de fabriek, veelal in de
speciaal hiervoor aangelegde woonkazernes. Vanaf 1855 vond een
decentralisatie plaats. Onder meer om meer ruimte te maken voor een
verdere industrialisatie werden alle functies die niet direct verband
hielden met het productieproces verplaatst en werden de kazernes
gesloopt of verbouwd tot fabriekshallen. In dit kader werd in 1865 door
de fabriek zelf een volledige arbeiderswijk ‘la cité de la Villedieu’
aangelegd. Hier kreeg het ‘corps de techniciens’ voor het eerst de kans
een hele wijk aan te leggen volgens de (eigen) denkbeelden over sociaal
paternalisme. In totaal verrezen in deze wijk 105 woningen met tuin (die
trouwens niet het eigendom van de bewoners was) die al in de eigen tijd
werden geprezen: ‘Dans cette cité chaque maison est entièrement isolée
de sa voisine et jouit d’un jardin. Deux pièces au rez-de-chaussée de
plafond élevé, larges et bien aérées, bien éclairées, les mansardes en
haut, la cave sur le côté, dans le jardin, telle est l’habitation que le
Creusot donne à ses mineurs, mieux partagés, on le voit, que bien des
petits bourgeois parisiens’.182 Deviller spreekt in dit verband van een
uitgesproken rationele, technische ruimte, dat wil zeggen een ruimte
waarvan de vorm en karakteristiek volledig in het teken staan van de
technische en economische productiewijze, en een verlengstuk zijn van
de orde (en werkwijze) van de fabriek. Om antwoord te geven op deze
vraag analyseert hij het morfologisch systeem dat zowel aan het
productieproces als aan het gebouw ten grondslag ligt. De vorm en
afmetingen van de bouwblokken zijn simpel en gebaseerd op het
economische uitgangspunt van een zo goed mogelijk gebruik van de
beschikbare ruimte. Daarbij komt dat het weefsel wordt bepaald door
een ideologie van formele gelijkheid en een op productie gerichte
mentaliteit, waarbij de geometrie hiervoor het belangrijkste regulerend
mechanisme is. Devillers en Huet karakteriseren dit ideologisch patroon
als volgt: ‘Cet espace rationnel est un espace muet, un espace dont est
volontairement bannie toute expression particulière et hétérogène par
rapport à sa totalité ou globale par rapport à la ville’.183 Met de wijk le

                                                
181 Devillers (1981), 84.
182 Simonin (1867), geciteerd in: Frey, (1982), 200.
183 Devillers (1981), 98.
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Villedieu, maar ook met de enkele jaren later aangelegde wijken la Croix
Menée en Saint Eugène (1875), waar het schema minder strak was om
op deze wijze de ‘petit bourgeois’ te interesseren, werd de negatieve
tendens van de paternalistische figuur van ‘caserne phalanstère
socialisme’ doorbroken. Le Creusot liep hiermee vooruit op het moderne
ruimtebegrip van de Moderne Beweging.

Naast een morfologische analyse werd in het onderzoek naar Le Creusot,
geheel in de lijn met het door Devillers gepubliceerde artikel in
l’Architecture d’Aujourd’hui, ook een typologische analyse uitgevoerd
met als doel de rol van het type in de bouwproductie vast te stellen [afb.
15]. De vraag is natuurlijk wat Devillers positie tegenover het type doet
verschillen van vergelijkbare contemporaine opvattingen in Italië en
Frankrijk. Wat hem bindt aan de standpunten van Muratori, Aymonino,
Panerai en anderen is niet alleen de afwijzing van typologische analyses
van architectuurhistorici als Frankl en Wittkower, die vooral gericht zijn
op het verhelderen van de abstracte ‘logica van de ruimte’ maar vooral
ook de nadruk op de betekenis van het type als ‘productiewerktuig van
de gebouwde ruimte’.184 In zijn analyse figureren typen niet als fases in
een achteraf (door de historicus) opgestelde reeks, maar zijn het veel
meer functies van een ruimte-ontwikkeling in een concrete historische
situatie (locatie, periode) waaraan zowel de architect, bouwbedrijf,
opdrachtgever en gebruiker deel aan hebben. Het heeft, aldus Devillers,
weinig zin om, zoals Pevsner, Braunfeld, Mumford of Lavedan, over de
stad te praten in globale typologische termen (gridstad, radiaalstad,
handelsstad, Residenz-Stadt), omdat daarmee alle niveaus die de
gelaagdheid van de stad bepalen (stedenbouw, architectuur,
ornamentele stijl, constructievormen, occupatiepatronen) gelijk worden
geschakeld; evenmin heeft het zin om de werkelijke functies van de
typen als productiestructuur van de architectuur te veralgemeniseren,
als men die niet exact bestudeert als afzonderlijke articulaties van het
bouwen in concrete situaties. Met deze nadruk op de historische
dimensie van het typologisch onderzoek, waarbij de studie van het type
en van de stedelijke morfologie in feite ondergeschikt wordt gemaakt
aan een breder doel, namelijk het ontstaan van de moderne technische
ruimte, neemt Devillers - meer dan bijvoorbeeld Castex en Panerai -
kritische afstand van de weg die eerder door Carlo Aymonino was
ingeslagen met zijn globale en onbestemde onderzoek naar zoiets
ongrijpbaars als ‘De Europese Stad’. Een tweede kenmerk van het
typologiebegrip binnen Devillers’ (architectuur- en stads) historisch

                                                
184 Wittkower (1974).
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Afb. 15 Typologische fiche voor huis in Le Creusot. Bron: Devillers
(1981)
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onderzoek, is niet minder provocatief en is gebaseerd op de hypothese
dat het type binnen de geschiedenis van de stad eerder functioneert als
categorie van het sociale dan van formele en gebouwde,  waarmee
tevens duidelijk wordt waarom Devillers zijn studie naar Le Creusot in
eerste instantie ziet als een bijdrage aan de sociale geschiedenis van de
stad. Voor het onderzoek werd een uitvoerige typologische index
samengesteld voor 150 huizen ‘choisies d’après les plans historique en
essayant de constituer un échantillon représentatif des diverses périodes
et de diverses positions dans le tissu urbain’.185 Aan de hand van deze
fiches werden een aantal standaardtypen gedefinieerd, en de daar van
afgeleide subtypen.186

Het onderzoek naar Le Creusot is een vorm van geschiedschrijving die
morfologisch en typologisch van inslag is en een direct operationele rol
vervult ten aanzien van het architectonisch en stedenbouwkundig
ontwerp. Aanleiding van het onderzoek was het blootleggen van de
precaire relaties tussen stedenbouwkundige en architectonische ruimte
en de daaraan gekoppelde sociale waarden; precair omdat deze immers
door iedere ingreep van planning en ontwerp kunnen worden gewijzigd
zo niet definitief worden verstoord. Het punt waar het historisch
onderzoek en de architectuurpraktijk elkaar kruisen is Devillers’ en
(Huets) idee van het architecturale type dat door hen wordt gehanteerd
als een soort wisselstructuur waarin de overeenkomst is vastgelegd
tussen een ontworpen of gebouwde ruimte en de differentiële waarden
die door een sociale groep daaraan wordt toegekend. Met deze definitie
en waardering van het type, waarmee de studie van de typen (typologie)
wordt opgevat als een onderzoek naar zowel het architectonisch
ontwerpen, de bouwpraktijk als naar de voorstellingen van een groep
gebruikers, mengt Devillers zich in het debat over de betekenis van de
typologie dat halverwege de jaren zeventig via de ‘as Venetië-Parijs’
werd uitgevochten. Inzet van de discussie was de vraag naar de aard en
betekenis van de typologische (en morfologische) analyse, naar de
verhouding tussen typologie en morfologie en de bruikbaarheid van deze
methode voor het verkrijgen van kennis over de socio-culturele
dimensies van de Europese stad.

Concluderend kan worden gesteld dat de studie van Devillers (en Huet)
van groot belang is in het kader van de historiografie van de morfologie,
                                                
185 Devillers (1981), 179.
186 De fiches die voor deze index werden gemaakt bevatten één of meer foto’s,

plattegronden (zowel kadastraal als van de diverse bouwlagen van het huis) en
gegevens over de verkoop.
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omdat daarin bekende en enigszins versleten categorieën als ‘type’ en
‘morfologie’ een nieuwe operationele betekenis hebben gekregen door de
verbinding met het historisch onderzoek in een concrete situatie.
Daarmee doen zij een belangrijke stap vooruit ten opzichte van de
generalistische studies van Muratori, Rossi en Aymonino, en in zekere
zin ook die van Castex en Panerai. Belangrijk is ook dat zij hun
onderzoeksgebied hebben verlegd naar de Moderne Tijd, waardoor zij
een begin konden maken met de ondergraving van de onwrikbaar
lijkende paradigmas van de moderne architectuurtheorie. Met hun werk
hebben zij niet alleen het instrumentarium van de architectonische en
stedenbouwkundige ontwerppraktijk verfijnd. Tegelijk hebben ze laten
zien dat een door morfologie en typologie aangedreven
architectuurgeschiedenis, wel degelijk ook een sociale geschiedenis kan
zijn, dat wil zeggen een vorm van geschiedschrijving waarin alle
aspecten van het bouwen, de vormconcepten en de conventies van het
gebruik, aan de orde komen. Helaas heeft, net als het eerder genoemde
Hallen- onderzoek, met het wegvallen van de subsidiestromen in
Frankrijk in de jaren tachtig, ook dit type arbeidsintensieve onderzoek
(de bestudering van de beschikbare archiefstukken en vooral ook het
tekenwerk) geen noemenswaardig vervolg gekregen. Een vergelijkbare
studie is terug te vinden in het in de Engelse geografische lijn staande
onderzoek naar de Poolse textielstad Lodz van Marek Koter.187 Ook hier
was een van de doelstellingen om te onderzoeken in hoeverre er
gesproken kan worden van een specifieke ruimtelijke structuur voor de
‘société industrielle’. In het eerdere hoofdstuk over de Engelse traditie
werd geconstateerd dat er volgens Koter, in tegenstelling tot wat Conzen
schreef over de industriële stad, een evidente relatie aanwezig was
tussen de aanpassende- en vormveranderingen, maar dat hiervoor geen
verklaringen werden gegeven.188 Ook uit het onderzoek naar Le Creusot
blijkt een dergelijke verklaring niet mede doordat het onderzoek vrijwel
niet ingaat op de transformaties op perceelsniveau.

                                                
187 Koter, (1990), 109-141
188 Zie hoofdstuk ‘Recente ontwikkelingen in het geogR.A.F.isch stadsmorfologisch

onderzoek’
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CONCLUSIE

Het onderzoek naar het gebied van de Hallen toont aan dat de
multidisciplinaire aanpak – dat wil zeggen een waarin gebruik wordt
gemaakt van aan geografie, geschiedenis en architectuur ontleende
methodieken - in het stadsmorfologisch onderzoek van groot belang is.
De bestudering van het ontstaan en de transformatie van het stedelijk
weefsel van dit gebied kan alleen plaatsvinden door gebruik te maken
van een breed methodologisch scala van technieken, variërend van
bouwhistorisch tot archief onderzoek. Het onderzoek verschilt hierin van
het architectonisch onderzoek van Muratori en zijn leerlingen die
uitsluitend uitgaan van fysieke artefacten en structuren zoals die in de
bestaande stad worden aangetroffen. Ook verschilt het van het
geografisch onderzoek van bijvoorbeeld Conzen die zich veel sterker
richt op de tweedimensionale weergave van de stad en de structuur van
de gebouwde ruimte achterwege laat. Het Hallenproject is wat dit betreft
een uitgebalanceerde combinatie van diverse methoden.

Het architectonisch onderzoek zoals dat in het verlengde van het
Italiaanse onderzoek tot de dag van vandaag plaatsvindt aan de
architectuuropleidingen van Versailles en Belleville streeft ernaar aan de
hand van het typo-morfologisch onderzoek de methodische basis van het
‘projet urbain’ versterken. Het onderzoek is sterk toepassingsgericht en
wil een historisch onderbouwde bijdrage leveren aan het architectonisch
debat. Hiervoor beschikken architecten over een tweetal instrumenten,
het typologisch onderzoek dat tracht zoveel mogelijk structuren onder
één noemer samen te brengen en het morfologisch onderzoek dat de
veranderingen van deze structuren in tijd en ruimte probeert te
analyseren en beschrijven. Hoewel de beide beschreven scholen
onderling grote verschillen kennen, IPRAUS is bijvoorbeeld veel sterker
gericht op het sociale aspect, LADRHAUS meer op het formele aspect,
zijn zij terug te leiden op het typo-morfologisch architectuur onderzoek
zoals dat in Italië aan het eind van de vijftiger, en in de zestiger jaren
vorm heeft gekregen.
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Deel 2

DE BETEKENIS VAN DE KAART VOOR HET STEDENBOUWHISTORISCH
ONDERZOEK: METHODEN EN TECHNIEKEN

INLEIDING

Het heeft relatief lang heeft geduurd voordat historici de betekenis van
de stad voor de bestudering van geschiedenis naar waarde hebben
weten in te schatten. Twee historische congressen in de zestiger jaren
hebben de wetenschappelijke basis voor de opmars van de
stadsgeschiedenis als zelfstandige discipline gelegd. In 1961
organiseerden het Joint Center  for Urban Studies van het MIT in
samenwerking met Harvard University een conferentie over de rol van
de stad in de geschiedenis. Vijf jaar later, in 1966, werd in Leicester de
Urban History Group opgericht.189 Uit de congres verslagen blijkt dat
historici zich tot dat moment nauwelijks bezig hielden met de stedelijke
plattegrond maar dat er wel een groeiende interesse was voor de stad
als gebouwde vorm en dat er, op het gebied van de stadsstudies, een
discrepantie bestond tussen kennis van het sociale, economische en
politieke programma van de stad en van de stad als fysiek en ruimtelijk
fenomeen. In de context van deze dissertatie concentreer ik mij met
name op de studie van de stad als fysieke vorm.

Het Harvard seminar over The Historian and the City organiseerde een
afzonderlijke sessie over de fysieke vorm van de stad. Die stond onder
voorzitterschap van John Summerson, die als conservator van het Sir
John Soane museum deskundig was op het gebied van de
architectuurgeschiedenis van de stad, in het bijzonder van Londen. In
zijn bekendste boek Georgian London (1946), geeft hij een
gecombineerde stedenbouwkundighistorische, bouwhistorische en
bouweconomische analyse van de achtergronden van het ontstaan van
het typische Londense stadsbeeld in de achttiende en negentiende
eeuw.190 Hoewel in de lezingen van deze sessie werd gesproken over
stadsvorm en de ‘zichtbare vorm’ van steden, werd daar slechts het
stadsbeeld (townscape) mee bedoeld. Daarin speelt de plattegrond
nauwelijks een rol. Summerson’s eigen bijdrage moet vooral worden
gezien als onderdeel van de door The Architectural Review geleide

                                                
189 Handlin and Burchard (1963). Het Joint Center for Urban Studies als

samenwerkingsverband tussen het MIT en Harvard University werd in 1959
opgericht. Dyos (1968).

190 Summerson (1946).
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campagne voor de townscape movement.191 Dat de stadshistoricus zich
zou moeten richten op – of zich tenminste bewust moeten zijn van – de
gehele stad, en niet slechts op (monumentale of kunsthistorisch
belangrijke) delen daarvan, was een van de zwaartepunten in
Summerson’s inleiding. Hij ging hierbij zelfs zover te stellen dat veel van
het stedenbouwkundig historisch onderzoek zich exclusief richtte op ‘the
expense of total building output’ en dat dit in zijn ogen niet de
geschiedenis van stedelijke artefacten was. Om op een dergelijke manier
steden te kunnen bestuderen is een speciale – dat wil zeggen
architectonische –  manier van kijken noodzakelijk. In dit verband wees
Summerson op twee soorten studies die volgens hem voldoen aan een
kunsthistorische benadering van de stadsgeschiedenis. De eerste is die
welke ten grondslag ligt aan de Survey of London, een publicatie reeks
onder redactie van Francis Sheppard. De observerende en beschrijvende
werkwijze in deze surveys is vooral gericht op het traceren van de
bewoningsgeschiedenis van de wijk en is sterk beïnvloed door
traditionele beschrijvingen van monumenten van geschiedenis en
kunst.192 Summerson stelde dat het werk van Francis Sheppard als
sturend persoon achter deze surveys heeft de bestaande grenzen
verlegd door het uitgangspunt dat alle gebouwen in de stad interessant
zijn voor de architectuurhistoricus, en dus niet slechts de grote
monumenten.193 De tweede categorie studies waar Summerson naar
verwijst is van cultureel sociologische aard, en staat goeddeels in de
traditie van de Schotse bioloog, socioloog en planner Patrick Geddes.
Met name diens Cities in Evolution (1915) aangevuld met de
caleidoscopische panorama’s van Lewis Mumfords in The Culture of
Cities (1938) waren belangrijke aanknopingspunten voor een nieuwe
aanpak van stadsstudies doordat zij daarin de stedelijke ruimte
analyseerden in samenhang met sociale en culturele ontwikkelingen.194

Een kritisch geluid kwam tijdens de genoemde sessie van de
Amerikaanse architectuurhistoricus. Henry Millon. Die reageerde in zijn
lezing scherp op de tijdens deze bijeenkomst gebruikte methoden van

                                                
191 Een korte introductie op deze in het begin van de jaren 1950 gestarte beweging in:

Ellin (1996),45-48.
192 Een serie publicaties die bestaat uit een monogR.A.F.ische beschrijving van de

belangrijkste straten, pleinen en gebouwen van de stad Londen op basis van de
parochie indeling. Die overigens exclusief gericht is op monumenten, de
uitzonderingen in de zee van gebouwen

193 Summerson (1963), 165-176.
194 Mumford (1938); Geddes (1968).
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bestudering van het stadsbeeld.195 Hij begon met te zeggen dat naar zijn
mening op de conferentie nergens enige visuele verwijzing naar de
driedimensionale ruimte werd gegeven. Millon kwam met deze
opmerking dicht bij de benadering van de stadsmorfologen als Keyser en
Conzen die eveneens van mening zijn dat de stad moet worden
onderzocht als een driedimensionaal gegeven. Overigens blijft het
merkwaardig dat Millon zelf geen enkele suggestie geeft voor de wijze
waarop deze zou moeten worden onderzocht.

De eerste serieuze aanzet tot een methodischtheoretische verkenning
van het interdisciplinaire stadsonderzoek was het oprichtingscongres van
de Urban History Group in 1966 te Leicester. Bij die gelegenheid
schetste de demograaf en historicus H.J.Dyos de contouren van het
grootste dilemma van de professionele urban history op dat moment: de
analyse van de stad als respectievelijk autonome en afhankelijke
grootheid. Hierbij kwam de kwestie aan de orde, in hoeverre de stad een
zelfstandig personage is, met eigen wetmatigheden en een eigen,
onafhankelijke historische dynamiek, òf dat de stad, louter resultante is
van de geografische, politieke, economische en sociale processen en
ontwikkelingen, zoals de meeste historici denken. Dat dit dilemma tot op
heden nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost blijkt uit de recente
publicaties van Richard Rodger, waarin hij nog eens onderstreept dat de
Europese traditie in de stadsgeschiedenis ertoe neigt de stad te
benaderen als een autonoom gegeven waar socio-economische en
culturele ontwikkelingen een eigen karakter en eigen dynamiek hebben:
steden fungeren als een prisma met een breed spectrum waarin kunst,
wetenschap, technologie, economie en sociale relaties voorkomen.196

Wie achteraf naar de discussies tijdens de genoemde congressen kijkt
moet vaststellen dat in 1966 het grootste probleem voor de aankomend
stadshistorici niet zozeer de theoretische aanpak en benadering van de
stadsgeschiedenis was, als wel de complete afwezigheid van de stad in
historische opleidingscurricula, tijdschriften en instituten. Dyos
concludeerde op het congres dat de historici (enige uitzonderingen
daargelaten) in vergelijking met andere disciplines die zich bezig houden
met de bestudering van de stad ver achterliepen. ‘Geographers,
sociologists, economists, social psychologists, and civic designers were
already out ahead panning the gold’.197 En iets verder in zijn bijdrage

                                                
195 Millon (1963), 209-215.
196 Rodgers (1993), 1.
197 Dyos (1968), 3.
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stelde hij dat het merendeel van deze onderzoeken enerzijds vrijwel
geen aandacht schenken aan de historische benadering, maar dat
anderzijds ook de historici zich maar weinig verdiepen in de eigentijdse
stedenbouw.198 Hoe een historicus in 1966 dacht over de stad en de
betekenis van de stedelijke ruimte als relevante bron voor
geschiedschrijving, moge blijken uit de bijdrage van G.H.Martin met als
titel The Town as Palimpsest. Hij hield, ondanks de veelbelovende titel,
een tamelijk vaag en weinig wetenschappelijk pleidooi voor de betekenis
van de (historische) stedelijke ruimte als plek van het collectieve
geheugen, die beschermd en voor het nageslacht behouden dient te
worden. Op zichzelf is dit een juiste en waardevolle vaststelling maar zij
gaat goeddeels voorbij aan de betekenis van de stadsplattegrond als
bron voor historisch (sociaal, geografisch, economisch, architectonisch
etc.) onderzoek naar de stad. De enige die daar wel over sprak was
M.R.G. Conzen, die de gelegenheid aangreep een korte presentatie te
geven van zijn historisch geografisch onderzoek naar de morfologische
opbouw van het Engelse plaatsje Alnwick. Conzen stelde dat sinds het
begin van de twintigste eeuw er weinig voortgang was gemaakt met het
exploreren van de plattegrond door historici, dit werk bevond zich in een
beginstadium.199 Volgens Conzen was er slechts recentelijk enige
vooruitgang, hoofdzakelijk veroorzaakt door een groeiende kennis van
de oorsprong en ontwikkeling van de middeleeuwse stedelijke
samenleving. De oorzaak van deze trage ontwikkeling lag in het feit dat
de interpretatie van plattegronden hoofdzakelijk gericht was op het
stratenpatroon, en de andere elementen zoals perceelsstructuur en de
rangschikking van gebouwen buiten beschouwing werd gelaten. Dit leidt
echter in de ogen van Conzen tot het ontbreken van een benadering die
zich richt op de historische gelaagdheid van de stad welke in de
historische bronnen ontbreekt.200

Het gebruik van kaarten als authentieke bronnen bij het historisch
onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van steden vereist een
zekere omzichtigheid. Kaarten zijn in veel gevallen zodanig heterogeen
in vorm en inhoud dat de cartografische documenten niet direct met
elkaar mogen worden vergeleken; hetgeen pleit voor de noodzaak van
een zekere standaardisatie. Ook het onderzoek naar de betrouwbaarheid
van de kaart is van groot belang. Op deze kwaliteitscontrole van kaarten
als een historische bron zal verderop in dit hoofdstuk worden ingegaan.

                                                
198 Dyos (1968), 4.
199 Conzen (1968), 113-130; 114.
200 Conzen (1968), 114.
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Bij de keuze en selectie van het cartografisch bronnenmateriaal is een
precieze datering en lokalisering van het materiaal van groot belang. In
de context van deze dissertatie is het van belang te stellen dat de
mogelijkheden die geautomatiseerde verwerking van cartografisch
materiaal bieden, voor het stadshistorisch onderzoek tot op heden nog
maar mondjesmaat benut zijn. Maar het is duidelijk dat een dergelijke
techniek voor de toekomst grote mogelijkheden kan bieden. Voor de
geautomatiseerde verwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een digitale
atlas (dat wil zeggen een in de computer ingevoerde verzameling van
het te gebruiken cartografisch materiaal, met voor alle documenten een
vaste schaal en oriëntatie), is een aantal stappen, waaronder
bijvoorbeeld standaardisatie van het cartografisch materiaal,
noodzakelijk. De mogelijkheden van een dergelijke digitale atlas zijn
groot. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende kaarten direct met elkaar
worden vergeleken door middel van overlappende kaartbeelden en
kunnen zij als basis dienen in geografische informatie systemen. Toch
blijven ook bij digitale verwerking van het materiaal veel vragen
onbeantwoord en ontbreken basismethoden voor het digitaal gebruik
van historisch kaartmateriaal. In het volgende hoofdstuk komen
technieken aan de orde die zijn gebruikt bij het samenstellen van een
digitale historische stadsatlas voor Groningen in het kader van het
onderhavige onderzoek.
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HISTORISCHE STEDENATLASSEN

Standaardisatie van kaartmateriaal ten behoeve van stadshistorisch
onderzoek is van groot belang voor het uitvoeren van vergelijkende
studies. Verschil in kaartschaal en kleurgebruik maakt het onmogelijk
om een directe vergelijking uit te voeren, en de verschillende
presentaties van bijvoorbeeld socioeconomische gegevens maken een
directe vergelijking lastig. Al voor het vierde CIAM congres in 1933 over
de functionele stad, stelde de architect en urbanist C. van Eesteren een
verregaande standaardisatie van het gepresenteerde materiaal voor.201

Op het congres werden sociofunctionele plankaarten gepresenteerd van
34 steden die onderling moesten kunnen worden vergeleken. Eén van de
belangrijkste uitgangspunten bij deze kaarten was de gelijke schaal én
de normalisatie van de in de kaarten gepresenteerde elementen
(woningbouw, industrie, infrastructuur). De richtlijnen voor deze
standaardisatie waren rechtstreeks afgeleid van de kaarten die Van
Eesteren in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan voor
Amsterdam (1934) maakte.202 Bij zijn voorstel zond Van Eesteren in
december 1931 en januari en september 1932 de CIAM leden dan ook
een drietal voorbeeldkaarten van Amsterdam met de bijbehorende
toelichting. De eerste voorbeeldkaart geeft de categorieën weer van
wonen, werken en recreatie en heeft als vaste schaal 1:10.000; de basis
van deze kaart moest een in grijstinten gedrukte kaart zijn om
reproductie mogelijk te maken. De tweede kaart heeft betrekking op
verkeer, de kaart is op gelijke schaal als het eerstgenoemde document
en bevat een aantal profielen op schaal 1:500 van de belangrijkste typen
wegen, zodat deze voor de steden onderling te vergelijken zijn. De derde
kaart was een omgevingskaart.203 In het geval van Amsterdam stelde
Van Eesteren dat het invloedsgebied van de stad op circa 30 kilometer
rond de stad lag, maar tegelijkertijd gaf hij aan dat deze grens per
situatie kan verschillen, en deze dertig kilometergrens gaf hij dan ook
niet als bindend. Deze kaart heeft als schaal 1:50.000 en geeft de
categorieën wonen, werken, recreatie en verkeer op hetzelfde blad weer.
Daarbij werden binnen de genoemde dertig kilometerzone het aantal
arbeiders weergegeven die dagelijks op en neer pendelden naar

                                                
201 De richtlijnen voor deze kaarten werden door Van Eesteren in 1931 op een

buitengewoon congres gepresenteerd, en iedereen diende dit model, dat een
opsomming van het aantal kaarten, de inhoud, de schaal, het kleur en
symboolgebruik en standaard toelichtingen omvatte, na te volgen. Van der Woud
(1983), p.67-68. Zie verder: Steinmann (1979); Van Rossem (1993).

202 Een Nederlandse versie van de voorschriften in Van Eesteren (1935).
203 Deze werd door Van Eesteren in september 1932 verstuurd.
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Amsterdam. Ook schreef Van Eesteren de legenda dwingend voor aan de
andere deelnemende landen van CIAM. Hij maakte van deze legenda
verschillende versies in diverse talen met daarop de symbolen voor
bestaande en voorgestelde projecten, verbindingen en voorzieningen.
Dit geheel van voorschriften leidde tot een serie kaarten van
verschillende Europese steden die alle naar Amsterdam werden
gestuurd. In totaal werden op deze wijze 33 steden getoond en
besproken waaronder de Nederlandse steden Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht.204 Het was vooral te danken aan de beschreven
standaard voor het kaartmateriaal dat een dergelijke vergelijking van de
opgenomen steden mogelijk was. Volgens Van Eesteren werd:
‘allerwegen […] deze poging om tot onderling vergelijkbaar
stedenbouwkundig materiaal te komen toegejuicht’. Maar een dergelijk
project is na het vierde congres van de CIAM niet meer herhaald.

Van Eesteren’s project is een interessant voorbeeld van een bewerking
van cartografisch materiaal ten behoeve van stedenbouwkundig
onderzoek. Op zoek naar voorbeelden van dergelijke toonaangevende
ondernemingen op het gebied van stadshistorisch onderzoek zijn twee
andere projecten van belang. De voorgenomen methoden en criteria
voor het cartografisch materiaal voor deze dissertatie zijn in belangrijke
mate gebaseerd op de richtlijnen van deze twee grote historisch-
cartografische initiatieven, te weten van de internationale werkgroep
voor historische stedenatlassen, en dat van de ‘Atlas Historique des
villes Européennes’. Deze beide atlasprojecten zullen hier worden
beschreven.

De werkgroep voor de historische stedenatlassen werd in 1955 in Rome
opgericht en is onderdeel van een groter Europees project op het gebied
van de stedengeschiedenis. Uit navraag bij de geograaf A.Simms, één
van de initiatiefnemers, blijkt dat van de eerste bijeenkomsten weinig is
vastgelegd en dat archieven van de commissie waarin het een en ander
terug te vinden zou zijn ontbreken.205 De overkoepelende organisatie, de
International Commission for the History of Towns had bij oprichting een
drieledige doelstelling meegekregen waarvan de uitgave van historische
stedenatlassen voor de verschillende Europese landen in het kader van
dit proefschrift vooral van belang is.206 Per land ontstonden afzonderlijke
werkgroepen die de vervaardiging van deze atlassen coördineren en die
                                                
204 De panelen die zich tot 1972 in het archief van de TU Delft bevonden zijn in 1972

overgedragen aan het CIAMarchief.
205 Gesprek met A.Simms, juli 1999.
206 Simms and Opll (1995).
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gezamenlijk met de andere werkgroepen werken aan de gewenste
standaardisatie. Om ervoor te zorgen dat de bijeengebrachte kaarten
universeel bruikbaar zijn was het van belang dat iedere atlas voldeed
aan dezelfde standaard opmaak. Een serie richtlijnen met voorschriften
over uiteenlopende zaken als de selectie van kaarten, het gebruik van
kleur en de kaartschaal moest dit mogelijk maken. In 1968 stelde men
deze regels vast op basis van een voorstel van de Duitse stadshistoricus
Heinz Stoob (verbonden aan het ‘Institut für Vergleichende
Stadtegeschichte’ van de universiteit van Münster). Een aantal
proefbladen, waaronder die voor de Nederlandse stad Schoonhoven,
verduidelijkten deze voorschriften.207

Iedere atlas, zo werd in 1968 besloten, moet in ieder geval drie kaarten
bevatten:
• een kadastraal plan in vier kleurendruk, gebaseerd op de eerste

kadastrale opmeting, met een schaal van 1:2500
• een omgevingskaart in één kleur, van de situatie aan het begin van

de negentiende eeuw, op schaal 1:50000
• een moderne plattegrond, in één kleur, op schaal 1:5000.
In onderlinge samenhang vormen deze kaarten een betrouwbare basis
voor het traceren van de stedelijke veranderingen. De keuze voor een
kaart uit het begin van de negentiende eeuw werd gemotiveerd door het
historisch gegeven dat in het merendeel van de Europese landen de
industrialisatie toen juist op gang was gekomen en dat veel steden op
dat moment nog een vergelijkbare structuur en vorm hadden als aan het
einde van de middeleeuwen. Een belangrijke andere reden om te kiezen
voor kaarten uit het begin van de negentiende eeuw, in veel gevallen het
eerste kadastraal plan, is dat eerdere kaarten veelal ontbreken,
onvoldoende betrouwbaar zijn, of geen perceel structuur weergeven. Het
gebruik van kadastrale kaarten lag voor de hand vanwege het feit dat in
veel landen aan het begin van de negentiende eeuw een begin is
gemaakt met het kadaster. De omgevingskaart werd vooral toegevoegd
om de ligging van de stad te opzichte van allerlei landschappelijke en
infrastructurele elementen weer te geven.

Ondanks de duidelijke criteria en de eis van de commissie dat al het
materiaal voor de drie basiskaarten gebaseerd zou zijn op primair
bronnenmateriaal, is het opnemen van de drie genoemde kaarten niet in

                                                
207 De voorbeeldkaart van Schoonhoven werd gemaakt onder leiding van de ruimtelijk

geograaf en stedenbouwhistoricus en lid van de Nederlandse werkgroep voor het
atlasproject J.C. Visser
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alle tot nu toe uitgegeven atlassen consequent doorgevoerd. De makers
van de eerste Nederlandse uitgave, een samenwerking tussen de
Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam
(Historisch Seminarium), schreven over de algemene doelstellingen van
het historische stedenatlassen project: ‘de opzet van de stedenatlas is
dus niet een aantal facsimile van oude stadsplattegronden te geven en
het aan de lezer over te laten zelf de topografische geschiedenis van een
stad te reconstrueren’.208 Naast de bovengenoemde set van drie kaarten
die in het merendeel van de atlassen voorkomen kunnen ook andere
kaarten worden toegevoegd, zoals interpretatie kaarten. Stoob schrijft
over deze toevoegingen: ‘Zij worden gekozen om specifieke
karakteristieken in beeld te brengen. Ondanks het feit dat zij op andere
schalen kunnen zijn gemaakt kunnen zij altijd worden teruggebracht
naar de basis schaal van 1:2500’.209 Voorbeelden zijn kaarten met
geologische data, weergave van sociale omstandigheden en luchtfoto’s.

De selectie van de opgenomen steden is een belangrijk onderdeel van
het atlasproject. Voor deze keuze heeft de commissie richtlijnen
opgesteld, maar desondanks is het niet altijd even duidelijk waarom de
ene nederzetting wel is opgenomen en de andere niet. De belangrijkste
criteria zijn: omvang van de steden; diversiteit in typen; rol van
afzonderlijke steden in de nationale (geografische) geschiedenis.
Daarnaast zijn onder meer de beschikbaarheid van voldoende en
bruikbaar cartografische en archivalisch materiaal van belang. Een
bijkomend technisch probleem is het grondoppervlak van de gekozen
steden. Het formaat van de atlas is zo gekozen dat negentig procent van
de kadastrale kaarten op één vel kon worden afgebeeld, slechts in het
geval van uitzonderlijk grote steden moest een gevouwen blad worden
gebruikt.

In eerste instantie zijn vooral die steden geselecteerd waarnaar al
topografisch onderzoek was verricht, of waar al kaartmateriaal
beschikbaar was uit eerdere onderzoeken. Dit verklaart de soms wat
bizarre keuzen uit de startperiode van de nationale werkgroepen. Tot
1993 waren ongeveer 230 kaarten van steden gepubliceerd in 12

                                                
208 G. van Herwijnen (et.al.) (1982).
209 H.Stoob (1985), 583-615.
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landen.210 Het is niet zo dat per land steeds één werkgroep zorgt voor de
publicatie, in Duitsland worden door drie verschillende instituten vier
series uitgegeven, in Italië zijn er twee series en de Oostenrijkse
projectgroep geeft een speciale atlas uit voor de stad Wenen.211

Ondanks de regels voor de keuze en de stijl van de kaarten, blijkt uit
een vergelijking van de verschillende atlassen dat bepaalde series sterk
afwijken van de gestelde richtlijnen.212 Globaal kunnen de onderlinge
verschillen worden herleid tot een drietal categorieën: de schaal, het
kleurgebruik en de bron. De belangrijkste, vakinhoudelijke kritiek op het
atlasproject is van de hand van de Engelse historisch geograaf T.R.
Slater, die in zijn in zijn uitvoerige en kritische beschrijving een elftal
atlassen betrok.213 Hij constateert dat in de Deutscher en Westfälischer
Städteatlas voor de kadastrale kaart niet de primaire bron is gebruikt
maar dat deze kaart opnieuw is getekend op basis van een eigen
interpretatie. In de beide series zijn ook secundaire bronnen uit andere
perioden gebruikt, die vervolgens zijn samengevoegd om op deze wijze
één document te maken dat gegevens uit verschillende historische
perioden weergeeft. Volgens Slater is het dan de taak van de gebruiker
de kaart te interpreteren, hetgeen zonder de relevante bronnen
onmogelijk is.214 Positief is echter dat deze combinatie van verschillende
bronnen ertoe heeft geleid dat onder meer hoogtelijnen, straatnamen en
perceelsbegrenzingen zijn toegevoegd, hetgeen in veel gevallen leidt tot
een betere leesbaarheid van het document. Ook het gebruik van kleur in
de kadastrale kaart uit de Duitse atlassen, ter onderscheid van de
verschillende vormen van gebruik, zorgt voor een uniform en duidelijk
kaartbeeld. De Franse en de Oostenrijkse atlassen geven de
verschillende groeifasen van de steden weer, waardoor aldus Slater de
leesbaarheid van de afzonderlijke kaarten sterk wordt verhoogd. De
                                                
210 Simms and Opll (1995), 7. Hierbij zijn een vijftal delen die betrekking hebben op

Nederlandse steden. Het archief in Wenen en het University College in Dublin
beheren websites waarop de meest recente lijst beschikbaar is.
www.magwien.gv.at/ma08/atlbiben.htm (maart 2001) (Wenen) en
www.ucd.ie/~twnatlas/catalog.html (maart 2001) (Dublin)

211 Deutsche Städteatlas (Münster), Westfälischer Städteatlas (Münster), Rheinischer
Städteatlas (Bonn), Hessischer Städteatlas (Marburg)

212 Dit probleem werd ook geconstateerd door de Zweedse stedenbouwhistorici Wik en
Hall en door de Engelse geograaf Slater in hun recensies van de tot dan toe
verschenen atlassen. Wik and Hall (1981), 66-75; Slater (1996), 739-749.

213 Slater beschrijft de uitvoering van de genoemde drie basiskaarten (indien deze
aanwezig zijn), de bron waarop deze gebaseerd zijn en de bruikbaarheid in het
stadstopogR.A.F.isch onderzoek. Op grond van deze gegevens komt hij tot een
analyse van de belangrijkste onderlinge verschillen.

214 Slater (1996), 742.
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Oostenrijkse atlas voegde aparte stedelijke ontwikkelingskaarten toe
met verschillende soorten arceringen in dezelfde kleur om de verschillen
in oorsprong van stedelijke artefacten zoals gebouwen, straten en
begrenzingen aan te duiden. De Franse atlassen hebben op vergelijkbare
wijze een onderscheid in een drietal kleuren gemaakt om deze
artefacten ontstaan in de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de
Moderne periode aan te duiden. Op deze manier hebben de verschillende
werkgroepen ieder een eigen invulling en vorm gegeven aan het
project.215 Het toevoegen van interpretatieve kaarten is één manier
waarop sommige atlassen zich onderscheiden van de gestelde
richtlijnen. Er zijn echter atlassen die op dit punt nog een stap verder
gaan. De Engelse atlas maakt op basis van de oudste betrouwbare
documenten nieuwe kaarten met een geheel eigen (uniform) kleur- en
lijngebruik. In deze kaarten worden zowel gegevens uit oudere kaarten
als objecten die slechts genoemd worden in geschreven documenten
opgenomen. Deze kaarten hebben door hun historische gelaagdheid het
nadeel dat zij door een ‘leek’ lastig te lezen zijn. En dat zijn precies
ontwikkelingen die de internationale commissie indertijd wilde
voorkomen.

De oorzaak van deze ‘aanpassing’ in de Britse atlassen is dat het
vakgebied van de historische stadstopografie in GrootBrittannië in
vergelijking met de rest van de aangesloten landen nauwelijks is
ontwikkeld, en dat de Britse werkgroep grotendeels bestond uit
‘documentary historians’ die, aldus Slater, niet in staat waren
cartografische bronnen correct te beoordelen.216 Een andere oorzaak ligt
in de stedelijke ontwikkeling zelf. Op het moment dat in de periode 1850
tot 1880 de eerste kadastrale kaarten verschenen, had het merendeel
van de Britse steden al bijna honderd jaar industriële revolutie achter de
rug. Daardoor is het preïndustriële en daarmee het door de commissie
gewenste kaartbeeld van vòòr de grote uitbreidingen van de
negentiende eeuw, vrijwel volledig verdwenen. Mede om deze reden
werden voor de Engelse atlassen opmetingen gebruikt uit het einde van
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw die vervolgens
werden omgezet naar de kadastrale standaard van halverwege de
negentiende eeuw.

                                                
215 Dat de toegevoegde interpretatie niet altijd correct is blijkt bijvoorbeeld uit de

naamgeving van een kaart die door het instituut in Münster voor de stad Groningen
werd gemaakt in het kader van het symposium ‘De historische stadsplattegrond
spiegel van wens en werkelijkheid’ (18-19 november 1983).

216 Slater (1996), 746.
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In hun monumentale handboek over de sociaal-economische
geschiedenis van de Nederlanden onderkennen De Vries en Van der
Woude tenminste twee industrialisatie golven, waarvan de eerste in de
periode 1600 tot 1650 plaatsvond en de tweede na 1890.217 De eerste
industrialisatie golf kwam dus over de Nederlandse stad lang voor de
eerste kadastrale kaarten werden gemaakt. Als gevolg daarvan is het in
de Nederlandse situatie niet altijd gemakkelijk om op betrouwbare wijze
informatie in te winnen over de structuur en morfologie van de stad voor
1600. Niet alleen heeft de eerste industrialisatie veel sporen uitgewist,
ook het archivalisch kaartmateriaal is relatief gebrekkig, en minder
betrouwbaar dan de kadastrale kaarten zoals die pas na 1830 ter
beschikking kwamen.

Samenvattend zou men kunnen zeggen dat ondanks alle internationale
richtlijnen er geen homogeen stedenatlas project van de grond is
gekomen en dat het uiteindelijk gepubliceerde materiaal sterk nationaal
gekleurd is. Dat doet overigens aan de waarde van het geheel geen
afbreuk, en kan achteraf gezien misschien wel als een groot voordeel
worden beschouwd.

De geograaf en stadsmorfoloog M.R.G. Conzen ziet in zijn analyse van
het Atlasproject het wetenschappelijk belang van de historische
stedenatlassen vooral als hulpmiddel bij comparatieve
stadstopografische studies, door een brede groep disciplines.218 In zijn
optiek, en dat is in de context van dit onderhavige onderzoek van
belang, zijn de atlassen van primair belang voor het moderne
stadsmorfologische onderzoek. Uit het oogpunt van de historische
stadsgeografie ziet Conzen als belangrijkste voordelen dat de resultaten
van het onderzoek naar de stedelijke plattegrond afkomstig uit
verschillende disciplines samenkomen, en dat de plattegrond een
historisch document is waarin de fysieke neerslag te vinden is van de
invloed van de stedelijke samenleving op de directe en indirecte
omgeving. Een ander niet te verwaarlozen belang van de verschillende
atlassen is, aldus Conzen, dat de gepresenteerde kaarten door hun
cartografische precisie een betrouwbare onderligger voor verder
onderzoek naar bijvoorbeeld bebouwingsstructuren of
sociaaleconomische ontwikkelingen vormen: ‘They will also promote
precision in historical urban morphology as the accuracy and large scale
of the main plans allow map measurements within a margin of error of

                                                
217 De Vries en Van der Woude (1995), 821.
218 Conzen (1976), 361-362.
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about 30 cm of natural length.’219 Conzen ziet een dergelijke foutmarge
als werkbaar als het gaat om de vergelijkende plattegrond analyse en de
metrische analyse van percelen.

Naast het architectenonderzoek uit de jaren 1930 en het internationale
stedenatlassen project is er recent (1994) nog een derde, uit historisch
cartografisch oogpunt, belangrijk initiatief dat in het kader van dit
onderzoek de aandacht verdient. Het gaat om de publicatie van een
belangrijke serie nationale stedenatlassen door het ‘Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona’. Tot nu toe zijn in het kader van het
project ‘Atlas Historique des villes Européennes’ twee delen beschikbaar.
De eerste atlas is verschenen in 1994 en presenteert elf Spaanse steden,
de tweede atlas is gepubliceerd in 1996 en presenteert twaalf Franse
steden.220 Twee andere delen, over de Britse en Duitse steden, zijn nog
in voorbereiding. Dit project heeft ten opzichte van de eerder genoemde
stedenatlas een iets bredere doelstelling, door de redacteuren
omschreven als: ‘het samenbrengen en verspreiden van uitgebreide
informatie over de geselecteerde steden in het licht van de plek die deze
inneemt in de geschiedenis; vervolgens het uitleggen en begrijpelijk
maken van de geschiedenis van de steden en de ontwikkeling van hun
plattegrond; en tenslotte het vergemakkelijken van een vergelijkende
analyse over de behandelde steden en systemen’.221 De atlas richt zich,
net zoals het eerder beschreven historische stedenatlas project, vooral
op stedelijke veranderingsprocessen in de negentiende en twintigste
eeuw in de meest brede zin van het woord. Een belangrijk verschil met
het eerder beschreven atlasproject is dat de Atlas Historique des Villes
Européennes een thematische opbouw heeft en dat de atlas is opgevat
als een soort cartografisch compendium van de stadsgeschiedenis. Een
dergelijke benadering lijkt tegemoet te komen aan de in 1966 door Dyos
bepleitte comparatieve methode in het stadsonderzoek. De kaarten
geven informatie over een breed scala van zaken als economie, sociale
geleding, bestuur, demografie en ruimtelijke ontwikkeling aan de hand
van diverse ijkpunten. Zelf spreken de samenstellers van de atlas
veelvuldig van een thematische benadering ‘qui est privilégiée avant
l’analyse strictement morphologique’.222 In methodisch opzicht is dan
ook niet toevallig dat de samenstellers verwijzen naar de kaarten uit de
veel oudere ‘Cosmographia Universalis’ (1574) van S.Münster en de
‘Civitates Orbis Terrarum’ (1572) van Braun en Hohenberg. Beide
                                                
219 Conzen (1976).
220 Guàrdia, Monclús et Oyón (1994); Pinol (1996).
221 Pinol (1996).
222 Guàrdia, Monclús et Oyón (1996), XII.
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atlassen uit het einde van de zestiende eeuw waren gericht op het
vergelijkbaar in kaart brengen van steden. Door de brede opzet en de
visuele manier waarop sociaal-wetenschappelijke gegevens overgebracht
zijn in thematische kaarten vormen deze atlassen een belangrijke bron
voor de stadshistoricus voor het uitvoeren van comparatieve studies. Er
blijft bij de standaardisatie van het materiaal, zo stellen de redacteuren,
een lastige keuze tussen specialisatie en popularisering, de gekozen
oplossing hiervoor is een hoge mate van tolerantie in de samenstelling
van de atlas.

Beide tot nu toe gepubliceerde atlassen (Spanje, Frankrijk) hebben min
of meer een identieke opbouw. In het eerste deel van de atlassen wordt
een overzicht van de nationale stedelijke ontwikkeling in vijfentwintig
eeuwen gegeven waarbij de nadruk vooral op de periode na de
industriële revolutie ligt. In dit eerste deel domineert de grafische
presentatie aan de hand van grafieken en thematische kaarten (veelal
verspreidingskaarten) van stedelijke ontwikkeling op nationaal niveau
van een aantal thema’s zoals transport, demografie, stedelijke functies,
industrialisatie en urbanisatie. In het tweede deel brengt dezelfde
thema’s en ontwikkelingen op lokaal niveau in kaart. Op basis van hun
omvang (rangorde) en hun algemeen historisch gewicht kiezen de
auteurs de steden in dit tweede deel.223 Ieder van deze steden wordt
geanalyseerd en vergeleken met de andere steden aan de hand van de
eerder genoemde thema’s en een drietal hoofdperioden te weten de
preïndustriële periode (tot 1800), het begin van de negentiende eeuw
tot aan het begin van de tweede wereldoorlog en de recente
ontwikkelingen na 1945. De auteurs van de teksten over de
afzonderlijke steden hebben gebruik gemaakt van een door de
samenstellers opgestelde vragenlijst.224 In deze lijsten staan een groot
aantal vragen die terug te vinden zijn in de uiteindelijke kaarten en
teksten.225

Als voorbeeld van de gedetailleerde werkwijze is een voorbeeld genomen
uit de atlas die betrekking heeft op de Franse steden. De beschrijving

                                                
223 De samenstellers stellen: ‘la balance s’inclinant cependant en faveur des villes

ayant acquis une importance majeure à partir du XIXe siècle’.
224 Over de wetenschappelijke waarde en bruikbaarheid van dergelijke lijsten stellen

de redacteuren:‘Une telle liste est sans doute trop vaste, mais elle veut surtout
être un guide lorsqu’il s’agit de donner priorité aux thèmes qui semblent essentiels
dans chaque ville’. Guàrdia et.al. (1996), XIII.

225 Op deze wijze omzeilen de samenstellers het probleem van een strikte regelgeving
zoals dat in de historische stedenatlassen het geval is.
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van de stad Toulouse gebaseerd zich op het onderzoek door historici
voor de periode vanaf de stichting van de stad tot heden. Aan de hand
van een aantal ijkpunten komen verschillende thematieken aan de orde
zoals die ook voor de andere steden het geval is. Van groot belang is de
ligging van de stad aan de Garonne. Niet alleen vanuit economisch
oogpunt heeft deze rivier steeds een belangrijke rol gespeeld, ook op het
terrein van de stedelijke ontwikkeling blijkt het tot op heden een
belangrijke factor. Veel aandacht besteden de atlasmakers aan de plaats
van de stad in de regio en de ontwikkeling van de verschillende
systemen die het transport van goederen en personen verzorgen vanuit
de omliggende gebieden. Dit alles aan de hand van de analyse van een
aantal grafieken die de groei zichtbaar maakt.

Wie de Atlas Historique des Villes Européennes bekijkt valt onmiddellijk
op dat er een duidelijk verschil is in opzet met de eerder besproken
historische stedenatlassen.226 Het historisch stedenatlassen project heeft
als globale doelstelling het aanreiken van zo zuiver en oorspronkelijk
mogelijk materiaal ten behoeve van het ruimtelijk onderzoek. Het heeft
als zodanig vooral een stedenbouwhistorische dimensie en is van primair
belang voor het stadsmorfologisch onderzoek. Het project voor de Atlas
Historique des Villes Européennes is veel breder van opzet, en is
uitdrukkelijk bedoeld als instrument voor historisch onderzoek naar de
stad, in de meest brede zin van het woord. Dit project baseert zich op
bestaand, afgerond historisch onderzoek op sociaal, economisch, politiek
en demografisch gebied en wil die resultaten via kaarten, tabellen en
grafieken zichtbaar maken voor verder comparatief onderzoek. Deze
beide typen atlassen zijn in relatie tot het Groningse onderzoek van
belang, al zal blijken dat met name de aan het eerste project ten
grondslag liggende werkwijze het meest relevant is gebleken.

Uit de voorafgaande bespreking van het historisch stedenatlas project
blijkt dat de opgelegde standaard van de commissie in de praktijk
dermate beperkend werkte, dat werkgroepen besloten af te wijken van
deze stringente richtlijnen. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking
op de gebruikte kleuren, de schaal en de opgenomen kaarten. Soms
hebben de aanpassingen plaatsgevonden in één van deze categorieën,
maar in veel gevallen is het gehele concept losgelaten en heeft een
landelijke werkgroep een eigen standaard ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld

                                                
226 Een uitvoerige vergelijking van de Atlas historique des villes Européennes met

bijvoorbeeld de Scandinavische historische stedenatlassen die veel meer
sociotopogR.A.F.ische gegevens opnemen zou goed zijn.
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te zien is in de Franse en Finse atlassen. Noch in 1955, toen de eerste
commissie voor het project aan de slag ging, noch in 1968 toen men het
programma vanuit de praktijkervaring bijstelde, kon worden vermoed
dat een deel van de gerezen problemen op te lossen zijn met
geavanceerde computer technieken, bijvoorbeeld door het maken van
‘schaalloze’ of misschien beter ‘traploos verschaalbare’ kaarten, zoals
hierna verder zal worden uitgewerkt. De technieken die de
geautomatiseerde verwerking van de gegevens biedt kunnen ook van
belang zijn om kaarten naar gelang het thema te voorzien van een
nieuw kleurenschema. Op deze wijze zijn de verschillende thema’s in
afzonderlijke lagen weer te geven, naar het voorbeeld van de Atlas
Historique des Villes Européennes. Daarom wil deze dissertatie, aan de
hand van een concrete casestudy over een fase in de stedelijke
ontwikkeling van Groningen, een aanzet geven voor een digitale
verwerking van het (historisch) cartografisch materiaal met behulp van
beeldverwerkende technieken en ruimtelijke informatie systemen.
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KAARTKRITIEK

De vervaardiging van een kaartatlas (zowel in digitale als in de
oorspronkelijke vorm) met als basis het eerste kadastraal minuutplan is
tijdrovend, niet het minst doordat de belangrijkste primaire bron, het
kadastraal minuutplan niet volledig betrouwbaar is. Volgens P.Ratsma
zijn kadasterkaarten zelfs volkomen ongeschikt als basismateriaal ‘Alleen
het ontbreken van een andere grootschalige kaart van heel Nederland is
dan ook een verklaring voor dit oneigenlijk gebruik van de
kadasterplans’.227 Al eerder had Koeman een lijst opgesteld met zeven
punten waarom de kadastrale plans ongeschikt zijn voor cartografische
toepassingen.228 Deze zeven punten zijn: 1. de plans zijn gemaakt op
drie verschillende schalen,229 2. er kan gesproken worden van
verschillende oriëntaties, 3. de plans zijn niet in één meetkundige
grondslag gemeten, 4. het zijn eilandkaarten dat wil zeggen dat de
bladen niet tot de rand zijn doorgetekend, 5. zij bevatten geen andere
topografische details dan die welke met de grenzen van het zakelijk
recht samenvallen, 6. zij zijn niet maatvast vanwege het materiaal
waarop de kaarten gemaakt zijn (papier) en 7. zij zijn niet doorzichtig
hetgeen het kopiëren lastig maakt.

Met de komst van de grootschalige basiskaart, en andere kaarten die
onafhankelijk van de kadastrale plans zijn gemaakt, is nu een groot deel
van de door Ratsma en Koeman genoemde bezwaren te corrigeren. Het
gebruik van een driehoeksmeting waarbij satellieten fungeren als
hoekpunten (GPS) en de computer bij het vervaardigen van de kaarten
zijn hierbij van groot belang.230 Toch blijven de eerste kadastrale plans
een belangrijke historische bron zeker waar het perceelsgewijs
onderzoek betreft, omdat in veel gevallen kadaster kaarten de vroegst
betrouwbare perceelskaarten zijn.

Een andersoortig probleem is hoe de historicus met het historisch
kaartmateriaal omgaat. Van Mingroot constateerde in zijn bijdrage in
Kaarten met geschiedenis 1550-1800 (1989) dat er een grote behoefte
bestaat aan een historisch geografische methode voor het gebruik van

                                                
227 Ratsma (1987), 42.
228 Koeman (1983), 229.
229 1:1250 voor gebieden met meer dan vijf percelen per hectare, 1:2500 en 1:5000

voor de overige gebieden waarbij de laatste schaal werd gebruikt voor gebieden
met percelen met een gemiddelde grootte van vijf hectare.

230 GPS staat voor Global Positioning System.
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de oude kaart als historische bron.231 Men zou zich echter, met Van
Mingroot kunnen verbazen over de grote leemtes in het onderzoek naar
de functie en het gebruik van de kaart binnen het historisch
(stads)onderzoek. Wellicht zou dat feit wel eens te maken kunnen
hebben met wat Van Mingroot beschrijft als de traditionele argwaan van
de ‘doorsnee-historicus’ voor allerlei vormen van beeldbronnen.
Daarboven spreekt hij van minstens een drietal andere ongunstige
factoren: het negeren van de kaart in de mentaliteitsgeschiedenis, de
hang naar theoretische geschiedschrijving en de methodologische
vernieuwingen die hebben geleid tot grote aandacht voor de historische
synthese. Van Mingroot wil hierin verandering brengen en pleit voor een
grotere aandacht in de historische en cartografische curricula voor de
cartografische bronnenkritiek. De belangrijkste voorwaarde voor een
dergelijke bronnenkritiek is dat deze afgeleid is van de historische
methodiek. Het gebruik van de kaart als historische bron zou in drie
fasen moeten plaatsvinden: historische heuristiek (‘het ordentelijk
zoeken en vinden van de bronnen’), historische kritiek (‘het kritisch
inwendig en uitwendig bewerken’) en de historische synthese (‘het
verwerken in een historisch verslag’).232

Een belangrijk probleem in de historische heuristiek is volgens Van
Mingroot de keuze van een rangschikkingprincipe. Hij stelt dat het zinvol
zou zijn de kaart onder te brengen in een afzonderlijke groep historisch
geografische bronnen. Zijn voorstel is een cartobibliografie op te stellen
op basis van inwendig vormelijke kenmerken, ‘desnoods in een
combinatie [met] de inhoudelijke functionele indeling’.233 Op basis
hiervan komt Van Mingroot tot de volgende kaarttypologie:
schematische, tekstuele, domaniale, toponymische, chorografische,
figuratieve, narratieve en technische kaarten. Als we naar Koeman’s
standaardwerk Geschiedenis van de cartografie van Nederland kijken
zien we dat hij een afwijkende indeling maakt die gebaseerd is op basis
van de inhoud van de kaart. In zijn typologie vinden we als categorieën:
stadsplattegronden, polderkaarten, kadasterkaarten etc.
                                                
231 Van Mingroot (1989), 20; Van Mingroot (1990).
232 Van Mingroot (1989), 18.
233 Van Mingroot schrijft: ‘Voor een zinvolle enquête naar de kaartbronnen is het

bovendien nodig, binnen deze bronnensoort zelf de verschillende kaarttypes af te
zonderen. Traditionele indelingen van kaarten werden tot hiertoe uitgevoerd op
basis van de inhoud, de gebruikte schaal, het doel, de grondstof (uitwendige vorm)
of de herkomst. Vanuit de historische invalshoek geven wij er de voorkeur aan uit
te gaan van de inwendigvormelijke kenmerken van oude topogR.A.F.ische
kaarten.’. Van Mingroot (1989), 20. De auteur verwijst in dit citaat naar de tekst
van Van ‘t Hoff (1952/53), 62.
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Een toets op betrouwbaarheid en originaliteit is vóór het gebruik van al
het kaartmateriaal van belang. Van Mingroot schrijft dat als we een
kaart als historische (geografische) bron willen gebruiken deze de toets
van de historische kritiek moet kunnen doorstaan.234 Ook is hij van
mening dat er een historische kaartenleer moet komen, vergelijkbaar
met de nieuwe oorkondenleer. Dit ‘tweede luik’ van de historische
methode, die volgens Van Mingroot in de internationale cartografische
literatuur onvoldoende uitgewerkt is, bestaat uit een aantal organisch
verbonden bewerkingen: herstelling of restauratiekritiek, herkomst of
oorsprongskritiek, echtheidskritiek, oorspronkelijkheid of
ontleningskritiek, interpretatie of verklaringskritiek, informatie of
inlichtingskritiek, geloofwaardigheidskritiek en gezagskritiek.235

Een belangrijk onderdeel in de door Van Mingroot opgestelde criteria ter
toetsing van de betrouwbaarheid van het kaartmateriaal heeft
betrekking op de vaststelling van de kaartmaker en de datum waarop de
kaart werd gemaakt. Maar het is vooral de datum van de terreinopname
die de historicus moet interesseren.236 Een datering is bijvoorbeeld
mogelijk op basis van paleografische karakteristieken en kenmerken uit
de codicologie, bijvoorbeeld het watermerk. Het intern cartografisch
bewijsmateriaal, een datering op basis van hetgeen we op de
plattegrond zien, blijft echter de belangrijkste bron. Hierbij is
archiefonderzoek noodzakelijk voor het vaststellen van de terminus
postquem en antequem.

Een voorbeeld van een datering op basis van het intern cartografisch
bewijsmateriaal werd voor Groningen gegeven door F.J.Bakker in zijn
bestudering van de plattegrond van Jakob van Deventer van deze
stad.237 Bakker geeft aan dat de plattegrond in ieder geval na september
of oktober 1562 valt te dateren. Hij kwam tot deze datering onder meer
op basis een kapel die in dat jaar op de zuides werd gebouwd, en die op
de kaart van Jacob van Deventer is afgebeeld. De stadsrekening
waarnaar Bakker verwijst geeft echter geen uitsluitsel of het gaat om de
bouw van de kapel, of een verbouw van een al bestaand gebouw op die
plaats. Dat Bakker voor het eerste kiest heeft twee redenen: de
stadsrekening vermeldt dat er 165 mandagen door metselaars aan de
                                                
234 Van Mingroot, (1989), 17.
235 Van Mingroot, (1989), 21.
236 Van Mingroot (1989), 23. Dit kan echter alleen als men ervan uitgaat dat de kaart

nauwkeurig is.
237 Bakker (1984), 113.
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kapel is gewerkt; dit zou voor een verbouw erg veel zijn. Een tweede
argument vond Bakker in het feit dat de kapel pas na 1562 in akten
voorkomt als plaatsbepalend element. Uit dit voorbeeld blijkt dat niet de
directe historische bron (het bezoek van Van Deventer aan de stad
Groningen, of een op de kaart aanwezige datering) wordt gebruikt, maar
dat het secundaire bronnen zijn die eventueel kunnen leiden tot de
vaststelling van een datum.

Het laatste onderdeel van de methode, de gezagskritiek, moet ‘de som
maken van alle voorafgaande kritieken op één en dezelfde kaartbron’.238

Van Mingroot verwijst hier naar het werk van C.Koeman die al in 1968
een gradatie aanbracht in de gezagswaarde van de kaartbron.239

Koeman stelt dat er zes niveaus van bewijskracht aan te duiden zijn in
de rol van de kaart bij geschiedkundige bewijsvoeringen, waarbij de
bewijskracht op ieder volgend niveau afneemt. De zes niveaus, die
Koeman onderscheidt zijn de volgende: 1° ‘De kaart is de enige en enig
mogelijke getuige van een historisch verschijnsel of feit’, bijvoorbeeld
hydrografische kaarten, de juiste locatie van een zandbank in het
verleden wordt alleen door de kaart gegeven. 2° ‘De kaart is de enige en
enig mogelijke optekening, dit omdat men in de betreffende periode de
schrijfkunst nog niet machtig was’, bijvoorbeeld prehistorische
cartografische voorstellingen. 3° ‘De kaart is de enige doelmatige
getuige waarvan ook wel op andere wijze melding is gemaakt’, hier geeft
Koeman het voorbeeld van de door militaire ingenieurs gemaakte
plattegronden van fortificaties, hij merkt hierbij op dat dergelijke kaarten
soms oorspronkelijk vergezeld gingen van een geschreven tekst maar
deze door archivarissen vaak gescheiden zijn. 4° ‘De kaart is de enige
doelmatige getuige hoewel andere bewijskrachtige eigentijdse
documenten bestaan’, hieronder vallen bijvoorbeeld de prekadastrale
stadsplattegronden, waaruit het grondbezit kan worden afgeleid door de
vermelding van de namen van de eigenaars. In deze categorie geldt
veelal het voordeel van een cartografische afbeelding boven een
topografische beschrijving. 5° ‘De kaart is niet de meest doelmatige of
meest gezaghebbende, maar wel de betrouwbaarste getuige van een
historisch verschijnsel of feit’, op dit niveau geeft Koeman een aantal
‘betwiste’ kaarten, en stelt hij dat historici naar zijn mening te vaak de
cartografische weergave af wijzen in twijfelachtige situaties. 6° ‘De kaart
is noch de betrouwbaarste noch de meest doelmatige getuige maar
                                                
238 Van Mingroot, (1989), 28.
239 Koeman (1968), 75-80. Het artikel verscheen later in bewerkte vorm in het

Nederlands: Koeman (1984), 18-24. Van Mingroot maakt overigens bezwaar tegen
het gebruik van de term ‘bewijskracht’ in dit artikel.
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vormt een bevestiging of aanvulling van geschreven documenten’,
Koeman spreekt op dit zesde niveau van de kaart als illustratie. Wat
direct opvalt aan deze classificatie is dat slechts de kaarten die op het
laatste niveau terechtkomen ongeschikte getuigen zijn. De kaarten in
alle andere categorieën zijn volgens deze historisch cartograaf bruikbaar
als historische bron. Koeman stelt in zijn conclusie: ‘Het zij duidelijk dat
in dit artikel niet de betrouwbaarheid van kaarten als zodanig ter
discussie staat; de nauwkeurigheid en volledigheid van kaarten is een
geheel ander onderwerp’. Deze conclusie sluit aan bij de eerdere
woorden van Van Mingroot, dat de gezagskritiek slecht een onderdeel is
van de toets van de historische kritiek.

Onder de titel De methodologie van de kaartenstudie beschrijft F.
Scholten de essentiële factoren die van belang zijn voor het bepalen van
de historische waarde van een kaart als historische bron.240 Scholten
grijpt hierbij terug op de eerder genoemde classificatie van Koeman.
Maar Scholten richt zich (vooral) op twee factoren die in de
herkomstkritiek aan de orde komen: de datering van de kaart en het
vaststellen van de context van waaruit de kaart tot stand kwam, dat wil
zeggen de gegevens over de kaartmaker, zijn werkwijze, de
opdrachtsituatie etc. Hij concludeert dat met betrekking tot ‘de context’
nog veel onderzoek te verrichtten is. Een andere manier om de
betrouwbaarheid van kaarten vast te stellen geeft Margry: een
precisering van de betrouwbaarheid door meer over de kaart en de
vervaardiging te weten te komen en ten tweede de beoordeling van de
plattegrond op basis van wat er op de kaart staat.241 Het mag duidelijk
zijn dat ook hier slechts gesproken kan worden van een gedeeltelijke
uitvoering van de door Van Mingroot gewenste toetsing. Wat betreft het
laatste door Margry gegeven punt, de interpretatie van de kaart, schrijft
Van Mingroot: ‘zodra het eersterangs begrijpen afgewerkt is staat de
kaartgebruiker voor het onderliggend interpreteren en evalueren van de
gekarteerde historische realiteit’.242 Hier is ook een verschil te vinden
met de eerder beschreven stadsmorfologische methode. Van Mingroot
ziet een analyse van vroeger naar nu (in plaats van omgekeerd), terwijl
bijvoorbeeld de morfologische analyse van Conzen uitgaat van de meest
betrouwbare oude kaart en van daar uit terugwerkt naar de
reconstructie van een eerdere situatie.

                                                
240 Scholten (1989), 6.
241 Margry (1987), 33.
242 Van Mingroot (1989), 25.
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Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van kaarten in het
stadsmorfologisch onderzoek met de nodige omzichtigheid dient te
gebeuren. Bij het onderzoek naar de morfologische componenten van de
noordelijke stadsuitleg van Groningen is gebruik gemaakt van een groot
aantal kaarten, waarvan de aard, selectie en betekenis is verantwoord in
een aan deze dissertatie toegevoegde bijlage.
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DIGITALE KAARTCOLLECTIES

INLEIDING

Deze paragraaf geeft een korte theoretische inleiding op het ontwikkelen
van technieken die een digitale atlas voor het onderhavige onderzoek
mogelijk maken. De verwerking van grafische gegevens met behulp van
de computer is sinds de zestiger jaren een snelgroeiende discipline
binnen de automatisering. De bewerkingen zijn hierbij vooral gericht op
de verbetering van de kwaliteit.243 Ook wat betreft het vakgebied van de
cartograaf is de geautomatiseerde verwerking van gegevens niet meer
weg te denken. Toch, zo stelt Christopher Jones, de schrijver van een
recent overzichtswerk op het gebied van geografische informatie
systemen en computer cartografie dat de automatisering het proces van
kaartmaken niet heeft versneld, het heeft daarentegen de cartograaf wel
mogelijkheden gegeven om gegevens op een andere manier te
verwerken, en de ruimtelijke relaties zichtbaar te maken.244 Een
belangrijk hulpmiddel waarover de cartograaf beschikt als het gaat om
deze geautomatiseerde computerverwerking zijn de geografische
informatie systemen.245 Deze systemen zijn echter niet in alle gevallen
direct toepasbaar voor het stadstopografisch en morfologisch onderzoek.

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden gebruikt voor de
verwerking van informatie die een ruimtelijke component bevat.246 Deze
component koppelt ruimtelijke gegevens aan niet ruimtelijk bepaalde
informatie, maar die door hun koppeling aan een ruimtelijke eenheid
toch ruimtelijk te analyseren zijn. Een voorbeeld hiervan is het kadaster.
In het kadaster zijn percelen gekoppeld aan een ruimtelijke indicator,
namelijk het kadastraal nummer. Om bijvoorbeeld een analyse te maken
van de leeftijdsopbouw binnen een gebied kan de onderzoeker de
informatie over de gezinsopbouw (uit het bevolkingsregister) koppelen
aan het kadastraal nummer. Zo is het mogelijk om de niet direct
geografisch gerelateerde demografische informatie toch in kaart te
brengen. Een ander voorbeeld zijn de planningscontrole systemen die bij

                                                
243 Mitchell (1994), 11-20.
244 Jones (1997).
245 Kleyn (1999).
246 Dit proefschrift tracht op generlei wijze een overzicht van GIS toepassingen te

geven. Diegenen die hierin geïnteresseerd zijn wil ik verwijzen naar de goede
bibliogR.A.F.ische suggesties zoals deze in het boek van Ch. Jones (per hoofdstuk)
zijn opgenomen, en naar de vele bronnen op het internet.
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een bouwaanvraag controleren of de betreffende locatie in een gebied
valt waarin bepaalde restricties gelden. Hierbij maakt het systeem een
mathematische doorsnede van twee gebieden waarbij het gebieden
weergeeft die elkaar overlappen. Archeologen gebruiken vergelijkbare
systemen om vondst verwachtingsmodellen op te stellen, of om door
middel van kansberekening te bepalen of een nieuw aan te leggen object
(infrastructuur, gebouw) kans heeft een archeologisch belangrijke (maar
nog niet ontdekte) locatie te doorsnijden.247 Ook de mogelijkheden om
gegevens met behulp van een GIS in driedimensies weer te geven
worden door gebruikers veel benut. Voorbeelden hiervan zijn te vinden
in de olie en gaswinning waar meetgegevens van onder meer
proefboringen in een GIS worden opgenomen in combinatie met
gegevens over de geologische ondergrond van een gebied. De computer
kan in dergelijke gevallen andere locaties op te sporen waar
vergelijkbare patronen te vinden zijn.

Belangrijk is de schaal en precisie van de kaarten, hetgeen te maken
heeft met het gebruik van het materiaal. Een autokaart is bijvoorbeeld
niet geschikt voor het opgraven van een gasleiding, hiervoor is een zeer
gedetailleerde kaart noodzakelijk en toch kunnen beide typen kaarten
tegelijkertijd in een GIS systeem aanwezig zijn, en onderling worden
vergeleken. Hoewel de toepassingen van GIS velerlei en vrijwel
onbegrensd zijn, is een belangrijke basis toepassing nog altijd het
karteren van een gebied, natuurlijk niet het minst omdat dergelijke
digitale kaarten de basis vormen voor ieder GIS systeem. Toch passen
nog niet alle disciplines die zich met de bestudering van de ruimte
bezighouden dergelijke systemen toe. Om dit te illustreren geeft Jones in
zijn handboek een diagram in de vorm van een boom. We zien deze in
deze boom een weergave van het gebruik van GIS en de relaties ten
opzichte van andere velden. De boom heeft zijn wortels in verschillende
technische disciplines, zoals cartografie, wiskunde, landmeetkunde en de
automatiseringsbranche. Een viertaldisciplines die GIS gebruiken vormen
de stam en de takken, te weten de sociale wetenschappen, industrie,
handel en ruimtelijk onderzoek. Boven de boom hangen een drietal
wolken die de databronnen vormen die de boom voeden, hier vinden we
sociaal-economische, topografische en ruimtelijke onderzoeken.
Opvallend is dat in de kroon van de boom het veld van de architectuur
en planning ontbreekt, en dat de enige historische benadering de

                                                
247 Een overzicht is te vinden in: Lock and Stani (1995). Een ingang via het internet

loopt via de Archaeological Resource Guide for Europe (ARGE),
www.let.rug.nl/~arge/ (maart 2001).
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archeologie is. Wat betreft het management van de stedelijke ruimte
vinden we GIS terug in de vorm van een gereedschap dat gebruikt wordt
ten behoeve van planning documenten (zoals hierboven in een voorbeeld
is beschreven). Het seminar over stedelijke vorm dat in juli 1999 in
Florence werd gehouden gaf in vergelijking met het seminar van twee
jaar eerder in Birmingham een aantal toepassingen van informatie
technologie en ruimtelijke informatie systemen te zien.248 Naast een
tweetal presentaties van onderzoeken die ontwerp systemen (CAD)
gebruikten om de invloed van zonlicht op de architectuur aan te tonen,
gaven twee andere presentaties concrete toepassingen van GIS
systemen. Het onderzoek aan de universiteit van Lleida (Spanje) richt
zich vooral op de combinatie van verschillende datasets met
sociaaldemografische en economische gegevens, en op de functionele
veranderingen die in de stad plaatsvinden.249 Veel aandacht gaat daarbij
uit naar de problemen die zich voordoen bij het verkrijgen van dergelijke
datasets, en de koppeling aan de kadastrale plannen. Het onderzoek dat
is geïnitieerd door Li Xia aan de universiteit van Singapore richt zich
meer op de theoretische functionaliteit van het GIS systeem, de opbouw
van het geïntegreerde datamodel en de manier waarop dergelijke
systemen een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van
ruimtelijke ontwerpprocessen.250 Deze twee bijdragen zijn goede
voorbeelden van de toepassingen van GIS in het ruimtelijk onderzoek
naar stedelijke processen zien, maar richten zich in mindere mate op de
analyse van de stedelijke plattegrond en de veranderende formele
structuren.

Alvorens nader te bekijken wat de betekenis van GIS is voor het in het
boek bewerkte materiaal, is het belangrijk in te gaan op de opbouw van
GIS systemen. Dit geldt tevens om de voor het veld van de
stadsmorfologie noodzakelijke bewerkingen en de verwerking van
historisch cartografisch materiaal in dergelijke systemen te kunnen
begrijpen. GIS systemen maken gebruik van ruimtelijke modellen waarin
gegevens worden opgeslagen met betrekking tot locatie, vorm,
afmetingen, relaties met andere elementen enzovoorts.

                                                
248 Op het seminar in 1997 was het onderhavige onderzoek het enige waarbij de

computer werd gebruikt. In Florence was een aparte sessie gewijd aan ‘design
application tools’. Een korte samenvatting van de presentaties is gepubliceerd in:
Corona e Maffei (1999).

249 Onderzoek uitgevoerd door C.Bellet en J.Villagrasa, Dept. De GeogR.A.F.ia i
Sociologia, Universitat de Lleida.

250 Li Xia (1999).
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De eerste karakteristiek van ruimtelijke gegevens is dat deze onder te
brengen zijn in een hiërarchisch systeem. Om effectief gebruik te
kunnen maken van gegevens is het belangrijk dat deze voorzien zijn van
een betekenis of interpretatie, en deze gegevens te groeperen naar een
aantal categorieën en subcategorieën. Een voorbeeld: het is vrijwel
onmogelijk een route bepalen op een kaart waarop alle wegen met een
gelijke aanduiding zijn weergegeven, en waarop geen onderscheid is
gemaakt tussen autosnelwegen en voetpaden. Om deze reden is het
noodzakelijk om een hiërarchische classificatie aan te brengen die
onderscheid zal maken tussen de verschillende typen infrastructuur. In
de grafische weergave geeft men deze categorieën dan ook aan met een
eigen kleur of vorm. In veel gevallen omvat een dergelijk systeem
diverse klassen en sub-klassen.

Een tweede karakteristiek van ruimtelijke gegevens is dat deze een
locatie hebben die relatief is tot een vooraf afgesproken punt. Alle
punten in het systeem – bijvoorbeeld de hoekpunten die een object
definiëren  zijn als zodanig vastgelegd ten opzichte van een vaste
locatie. Op deze manier is niet alleen een punt (of object) te lokaliseren,
maar zijn ook afstanden tussen objecten te bepalen. Voorbeelden
hiervan vinden we in de geografie waar men de latitude en longitude van
een coördinaat stelsel gebruikt. Deze coördinaten maken het mogelijk
om afstanden van punten tot de nulmeridiaan en de evenaar te bepalen,
en zo ook de afstanden tussen punten. Op kleinere schaal, bijvoorbeeld
binnen een bouwtekening, kan een eigen nulpunt worden vastgesteld.

Een derde karakteristiek is dat de gegevens gerelateerd zijn aan
verschillende ruimtelijke primitieven zoals lengte en schaal, oppervlakte,
oriëntatie, helling, maar ook aan vormen en patronen. De vierde
karakteristiek van de ruimtelijke gegevens is dat zij verschillende
soorten verbanden hebben met andere gegevens. Een object kan zich
topologisch, proximaal en directioneel ten opzichte van andere objecten
bevinden. Een huis kan binnen de grenzen van een perceel liggen,
vlakbij een winkelcentrum of ten noorden van een perceel. Een ander
voorbeeld is te vinden in de definitie van een perceel. Een perceel in het
kadaster is een administratieve eenheid die bepaald is door de exacte
opmeting van de begrenzingen van een stuk eigendom waarvan van één
of meer punten de exacte locatie bekend is. Kadastrale percelen kunnen
elkaar nooit overlappen, zij delen hun begrenzing met een naast gelegen
eigendom. Een op een perceel aanwezig huis kan echter wel gebouwd
zijn over meerdere naast elkaar gelegen percelen. In beide voorbeelden
komen verschillende ruimtelijke relaties aan bod die in een GIS systeem
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te onderscheiden zijn.

Gegevens die voldoen aan de vier karakteristieken worden in het
ruimtelijk informatiesysteem op twee manieren verzameld: als vector of
als raster. In het geval van het object georiënteerde ruimtelijk model
gebaseerd op de vector beschrijft het systeem de afzonderlijke
fenomenen aan de hand van hun begrenzingen (punten, lijnen,
oppervlakken). De vector is hierbij de kapstok waaraan men de
gegevens (zowel ruimtelijke als andersoortige gegevens) ophangt. Bij
het op locatie georiënteerde model vormen één of meer cellen tezamen
een object dat dient als referentie naar de gegevens. Over het
rastermodel schrijft Jones dat dit data-model grote voordelen heeft waar
het gaat om de representatie van ruimtelijke verspreiding van gegevens,
die niet precies gedefinieerd hoeven te zijn.251

Het algemene schema van de GIS verwerking bestaat schematisch uit
drie stappen: acquisitie, verwerking en analyse. De verzamelde objecten
afkomstig uit zowel veldwerk als uit documenten worden overgezet naar
digitale ruwe data. Door deze ruwe gegevens op te slaan in een
database is het mogelijk hun ruimtelijke component grafisch te
verwerken, dat wil bijvoorbeeld zeggen op het scherm geprojecteerd of
naar een printer of plotter verzonden. Op basis van deze set ruwe
gegevens vindt een verdere bewerking plaats, bijvoorbeeld door
koppelingen te maken naar de categorieën (classificatie) of het
aanbrengen van topologische structuren. Bij deze databewerking hoort
ook het registreren en rectificeren, waarover later in dit hoofdstuk meer.
Op deze wijze ontstaat een dataset die een meerwaarde heeft voor een
specifiek onderzoek en die met behulp van specifieke vragen te
onderzoeken en te interpreteren is.

De gegevensopbouw van deze systemen, de definitie van het
databasemodel, is een belangrijke factor. Een onvolledige classificatie
van gegevens of het ontbreken van een mogelijkheid om bestanden
binnen het systeem te koppelen kan leiden tot grote problemen. Het
doel van het ontwerp van het datasysteem moet zijn: ervoor zorgen dat
alle gegevens die de gebruiker wenst in het systeem worden
opgeslagen; redundante gegevens verwijderen; een manier vinden om
de achterliggende organisatie van de gegevens weer te geven; voldoen
aan de eisen van de gebruikers omtrent de gewenste doelstellingen

                                                
251 Jones (1997), 37.
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waarvoor het systeem wordt opgezet.252 Het is van groot belang de
database met zorg te definieren. Dit is een proces dat veel beginnende
gebruikers te licht opvatten.

Het maken van een goede definitie studie die de afzonderlijke tabellen,
hun inhoud en de onderlinge relaties vastlegt is hierin een belangrijke
stap. In deze eerste studie vinden vier stappen plaats, te weten: het
verzamelen en analyseren van gegevens zoals deze in het systeem
moeten worden opgenomen; het conceptueel ontwerp waarin een
interpretatie wordt gegeven van de gebruikers wensen; het overzetten
van dit schema naar een data model; de specificatie van de interne
structuur binnen een database management systeem (het fysiek
ontwerp). Pas als deze vier stappen zijn doorlopen begint de
implementatie van het systeem. Het gaat in het kader van deze studie te
ver om dieper in te gaan op deze materie. Voor een samenvatting van
de basistheorie over ruimtelijke database management systemen verwijs
ik wederom naar de introductie van Christopher Jones.253

In deze dissertatie is relatief weinig gebruik gemaakt van de analytische
toepassingen die geografische informatie systemen bieden. De reden
hiervoor ligt in het feit dat om een morfologische (plattegrond) analyses
te kunnen uitvoeren, zoals deze in het eerste deel zijn voorgesteld, de
onderzoeker moet kunnen beschikken over geschikt cartografisch
materiaal. Bij een onderzoek naar de plattegrond van de stad in de
zeventiende eeuw zoals bijvoorbeeld in Groningen, bleek dat relatief
weinig materiaal direct voor handen was, en een belangrijk deel om
redenen die hieronder verder zullen worden toegelicht, ongeschikt was
voor directe analyse. Deze dissertatie is dan ook vooral gericht op het
onderzoek naar de toepassing van een aantal technieken die in de eerste
fase van de GIS verwerking, de acquisitie van het materiaal, naar voren
komen. Deze studie tracht een reeks oplossingen te bieden die zich
specifiek voordoen bij de invoer van historisch cartografisch
bronnenmateriaal. Deze oplossingen en technieken zijn niet specifiek
voor GIS maar vallen binnen het brede veld van de digitale
beeldverwerking.

De eerste stap bij het inrichten van een digitale kaartcollectie is een
keuze te maken uit het beschikbare materiaal. In het geval van de stad
Groningen kunnen we niet anders concluderen dan dat van de circa

                                                
252 Elmasri, Navathe (1994).
253 Jones (1997), 161-176.
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veertig kaarten voor de periode tussen 1600 en 1850 die in verschillende
nationale en internationale archieven zijn gevonden, bijna zestig procent
direct afvalt omdat deze op één of andere manier niet geschikt zijn voor
verwerking.254 Er zijn hiervoor diverse redenen te geven. Ten eerste
moeten de gebruikte kaarten gedateerd en/of dateerbaar zijn. Ten
tweede is de originaliteit van het materiaal van belang. We moeten ons
afvragen of de kaart niet een kopie is van een eerder document. Het
gebruik van reconstructies van eerdere situaties moet zoveel mogelijk
uitgesloten worden, niet alleen omdat deze onjuist kunnen zijn, maar
vooral ook omdat deze al een interpretatie bevatten van de maker van
de kaart. Is dit het geval dan kan deze een situatie weergeven die op
het moment van vervaardiging niet meer bestond, en daardoor de
historische interpretatie van de gebouwde ruimte op negatieve wijze
beïnvloeden. Een reden om dit gekopieerde materiaal toch op te nemen
in een digitale atlas kan zijn dat kopieën van kaarten sneller kunnen
worden herkend wanneer de documenten over elkaar heen kunnen
worden gelegd. In dergelijke gevallen kan de atlas dus een extra
hulpmiddel zijn voor de historisch cartograaf. Een derde reden waarom
bepaald cartografisch materiaal niet geschikt is, is omdat het
onvoldoende informatie bevat. Bij een onderzoek naar veranderingen op
perceelsniveau lijkt het opnemen van kaarten die slechts de contouren
van de stad weergeven niet of nauwelijks bruikbaar. Bij dit soort
beslissingen mag niet uit het oog worden verloren dat sommige kaarten
op indirecte wijze toch nuttige informatie kunnen bevatten. Een kaart
met slechts straten geeft indirect wèl de structuur van de bouwblokken
weer, en het voorkomen van een nieuwe straat die een bestaand
bouwblok doorsnijdt is ook een indicatie voor veranderingen op het
perceelsniveau.

Na toepassing van deze criteria blijft voor het onderzoek naar de
ontwikkeling van de stad Groningen in de zeventiende en achttiende
eeuw van de genoemde veertig documenten slechts een tiental over als
basis set. Deze eerste set kan worden aangevuld met een tiental
secundaire kaarten die, hoewel ze niet aan alle criteria voldoen, toch van
voldoende belang zijn om opgenomen te worden. Tot deze laatste groep
behoort een aantal manuscriptkaarten en detailkaarten van het
onderzoeksgebied.

                                                
254 Een lijst van geraadpleegde archieven is te vinden in de bijlage.
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GEGEVENSINVOER

Het proces van vervaardiging van de digitale atlas begint met de invoer
van betrouwbaar cartografisch materiaal en de daaropvolgende stap van
correctie van schaal en oriëntatie. Handmatig is het proces waarbij een
kaart wordt verschaald en gedraaid een haast ondoenlijk karwei, vooral
omdat alle tussenliggende lijnen moeten worden verschaald. Toch
werden dergelijke gecompliceerde operaties al in het verleden met
speciale instrumenten zoals de reductiepasser uitgevoerd. Een voorbeeld
hiervan is de manier waarop de voor het Groningse onderzoek
belangrijke landmeter Johan Sems te werk ging, in zijn samen met Dou
geschreven verhandeling over de praktijk van het landmeten namen zij
een afzonderlijk deel op over de toepassing van geometrische
instrumenten.255 Met de huidige techniek, een kopieerapparaat of
computer, wordt de verwerking een stuk gemakkelijker. Bij de invoer in
een digitaal systeem moet de kaart eerst worden omgezet naar een
digitaal document dit kan op verschillende manieren gebeuren, de meest
gebruikte instrumenten zijn de scanner en de digitizer.

In de eerste verwerkingsfase gaat het erom om gegevens in te voeren,
op correcte wijze zonder hun informatie te verliezen. In hoofdlijnen zijn
er twee manieren, ofwel scannen met als resultaat een rasterdocument,
ofwel digitaliseren hetgeen in eerste instantie zal leiden tot een
vectorkaart. Beide manieren hebben voor en nadelen, de keuze voor één
van deze beide technieken is mede afhankelijk van het latere gebruik.

Het rasterbeeld (of bitmap) is simpel voor te stellen als een kopie van de
kaart op ruitjespapier, waarbij elk vakje op het papier één waarde bevat.
Omdat iedere cel maar één waarde kan bevatten wordt de cel gevuld
met de waarde die percentueel het meest voorkomt. De grootte van de
cellen (de resolutie van het raster) is dus van groot belang om te
voorkomen dat een kaart op witte achtergrond met daarop dunne zwarte
lijnen resulteert in een kaart waarin alle cellen wit zijn bepaald bij de
rasterkaart de resolutie. De fijnheid van het raster, het aantal ruitjes per
oppervlakte eenheid, bepaalt derhalve de herkenbaarheid van het
uiteindelijke beeld en daarmee ook de accuratesse van het document.
Wanneer hetzelfde document met een fijnmaziger raster (een hogere
resolutie) wordt ingelezen neemt het totaal aantal cellen snel toe. Een
scan met 100 cellen horizontaal en 100 verticaal telt in totaal 10 duizend
cellen, een zelfde document van 200 bij 200 cellen heeft vier maal

                                                
255 Sems ende Dou [post 1612], p. 291-421.
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zoveel cellen. Nu opslag, rekencapaciteit en geheugenruimte van de
meeste computersystemen niet langer een beperkende factor vormen, is
de grootte van het document minder van belang, maar de begrenzingen
moeten voor een efficiënte verwerking wel in de gaten worden
gehouden. Een belangrijk nadeel van het scannen van een document is
dat de grootte van de scanner het maximale formaat van het beeld
bepaald. Documenten die groter zijn dan het scanoppervlak moeten dan
ook in één of meer afzonderlijke delen worden ingelezen en later
opnieuw worden verbonden. Digitale fotografie is bij grote formaten
geen optie omdat daarbij de resolutie te laag wordt en de lens teveel
vertekening geeft.

Ruiz en Messersmith stellen dat ‘a printed map of moderate scale may
be resolved to a level of between 0.75 mm and 1.5 mm’.256 Het resultaat
van deze aanname is dat een gemeten 0,75 millimeter op een kaart met
de schaal 1:25.000 overeenkomt met een precisie van circa 19 meter in
werkelijkheid, bij 1,5 millimeter is dit 37,5 meter.257 De resolutie van de
kadastrale minuutplannen, een veel gebruikte kaart in deze context,
komt volgens de berekening tussen de 94 centimeter en 1,88 meter, de
kaart van Jacob van Deventer van Groningen op de schaal 1:7500
tussen 5,6 meter en 11,25 meter. Dergelijke waarden zijn discutabel,
hoe precies kan worden gemeten op de kaart en wat was deze precisie
bij het karteren? Afwijkingen kunnen zowel voortkomen uit meetfouten
bij het in kaart brengen van een gebied als bij het gebruik. Ten tweede,
heeft bijvoorbeeld Jacob van Deventer de breedte van de straten
gemeten en deze op schaal ingetekend?

Ondanks de snelheid van het scannen is het gebruik van deze methode
niet geheel zonder problemen. Ten eerste: een historische kaart is door
afmetingen en/of materiaal niet altijd geschikt om te worden
gefotokopieerd of gescand.258 Een oplossing is gebruik te maken van
facsimile uitgaven of van foto's van het origineel. Vooral bij grote
formaten kan het gebruik van foto's een oplossing bieden, dan moet
echter wel rekening worden gehouden met de fotografische vertekening

                                                
256 Ruiz and Messersmith, (1990), 12.
257 De berekening is: 0,75 x 25.000 = 18.750. In het eerder geciteerde rapport van

Ruiz en Messersmith staat in de eerste tabel een opsomming van de meest
gebruikte kaartschalen en de bijbehorende resolutie.

258 De drager (in veel gevallen papier) mag aan een bepaalde hoeveelheid licht
worden blootgesteld onder meer om verkleuring van het materiaal te voorkomen.
Een scanner of kopieermachine stelt een kaart tijdelijk bloot aan een hoeveelheid
licht die vele malen zo groot is.
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van de lens. Een andere oplossing is het verwerken van een kaart in
kleinere delen, die vervolgens weer aan elkaar worden gezet. Bij het
gebruik hiervan is een ruime overlapzone tussen de verschillende delen
van groot belang. Het kunsthistorisch materieeltechnisch onderzoek
werkt veel met dergelijke methoden van het maken van montages. Voor
deze montages worden fotografische opnamen van kleine delen van een
kunstwerk met behulp van beeldverwerkende technieken aan elkaar
geschoven om zo opnieuw een totaalbeeld te creëren.259 Dit proces
maakt gebruik van de montage mogelijkheden die in vrijwel elke
grafische software zijn opgenomen, en komt deels overeen met de
hieronder beschreven methoden van registratie en rectificatie. Een deel
van dit proces kan geautomatiseerd plaatsvinden door gebruik te maken
van patroonherkenning, waarbij de computer zoekt naar vergelijkbare
pixelpatronen in twee beelden en deze vervolgens samenbrengt. Een
brede overlapzone is in dit geval van groot belang omdat dit de precisie
van de montage kan vergroten. Een andere oplossing is de kaarten in
het GIS systeem in te voeren en daar voorzien van coördinaten alsof het
om registratie gaat; door de verschuiving en rotatie komen de kaarten
vervolgens goed over elkaar heen te liggen. Belangrijk is dat de resolutie
van het grafisch programma in het eerste geval gelijk wordt gehouden,
ook na rotatie van de afbeelding, terwijl dit in het registratie proces
binnen een GIS niet het geval is. De uiteindelijke omvang van het
document kan daardoor oncontroleerbaar groot worden. De laatste
versies van het ontwerp programma AutoCAD kan beide methoden
combineren. Hier zijn afbeeldingen naar hun absolute coördinaten te
verplaatsen om ze zo te combineren tot één nieuwe afbeelding. Deze
laatste oplossing heeft de voorkeur.

Een vector is volgens definitie een lijn als voorstelling van een gerichte
grootheid. De vector heeft een beginpunt, een lengte en een richting,
één of meer van deze vectoren vormen een beeld. Deze vectoren
kunnen de begrenzingen vormen van gebieden met dezelfde waarde, of
kunnen als lijnen met een waarde een betekenis hebben op een kaart.
Een vector is op deze wijze beperkt in omvang. Wanneer we ervan uit
zouden gaan dat een vector dezelfde ruimte inneemt als vier cellen in
een rasterbestand, dan zou een vierkant blok met als zijden 100 cellen
bij opslag 10.000 cellen ruimte innemen, terwijl een vector slechts 16
cellen nodig heeft, namelijk vier vectoren van ieder vier cellen omvang.
Ondanks de voor zichzelf sprekende cijfers is dit voorbeeld misleidend,

                                                
259 Dergelijke software, vips genaamd, is bijvoorbeeld ontwikkeld door de National

Gallery in Londen.
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want behalve ruimte spelen ook andere factoren een rol. Zo is het
vectoriseren van een lijntekening erg tijdrovend. Met een speciale muis
(puck) moet namelijk elk begin en eindpunt van elke vector apart
worden aangeklikt. De geautomatiseerde verwerking van dit soort
documenten (tracing), waarbij lijnstukken worden herkend in een
rasterbeeld, laat nog veel te wensen over. Het beeld wordt veelvuldig
opgeknipt in vele losse lijnstukken, en bij kruisende lijnen is deze
programmatuur niet altijd in staat te bepalen welke lijnen verbonden
moeten worden. Bij vectorkaarten speelt de resolutie een minder grote
rol, hoewel voor de precisie van het invoeren dezelfde beperkingen
gelden als bij de rasterkaart. Door handmatige invoer van de punten
met behulp van de muis of een puck ontstaan al afwijkingen, die
overigens deels te corrigeren zijn door het instellen van een zone
rondom de punten (de zogenaamde digitizing threshold). Een oplossing
is het digitaliseren op basis van een rasterbeeld op het beeldscherm,
waarbij de gebruiker op de punten kan inzoomen. De tijd voor het in- en
uitzoomen is dan echter een nieuwe beperkende factor. Daarnaast is het
proces van digitaliseren zeer subjectief, vooral doordat de gebruiker
tijdens het proces kiest welke lijnen wel of niet worden opgenomen.260

Ondanks de ‘nadelen’ is digitaliseren in een aantal gevallen een
wenselijke methode. Vectoren zijn bijvoorbeeld over elkaar heen te
leggen om ze vervolgens te vergelijken. Het aantal beeldlagen met
vectoren dat hiervoor te gebruiken is, is vrijwel onbeperkt. Met
rasterbeelden is deze manier van vergelijken niet mogelijk, het tweede
beeld zal het eerste geheel of gedeeltelijk overlappen. Ook het
combineren van twee raster beelden in één nieuw document biedt hier
geen uitkomst. Wel een goed bruikbare methode is het vergelijken van
één rasterbeeld met één of meer vectorbeelden. Ook de mogelijkheid om
vectoren te voorzien van een label is een voordeel in vergelijking met
het rasterbeeld. Mocht een rasterbeeld toch noodzakelijk zijn, dan is het
rasteriseren van een vectorbeeld (rendering) eenvoudig in tegenstelling
tot het omgekeerde proces (tracing).

De keuze voor scannen of digitaliseren hangt dus af van een aantal
factoren. In het algemeen geldt dat voor scannen wordt gekozen als er
sprake is van veel elementen (of een hoge dichtheid van elementen) die
moeten worden opgenomen. Daarnaast is de vraag van belang of een
document over andere kaarten heen gelegd moet worden om deze
onderling te kunnen vergelijken. Zo ja, dan moet de kaart namelijk als

                                                
260 Stenvert (1991), 97.
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vectoren worden ingevuld. Bij de keuze kunnen ook allerlei andere
argumenten een rol spelen: de beschikbaarheid van scanner of digitizer;
de beschikbare tijd (vectoriseren is zeer tijdrovend); beschikbare
opslagruimte (een rasterkaart neemt meer ruimte in).

Wanneer een rasterbeeld door middel van een scanner wordt ingelezen
in de computer is het nulpunt van de scanner het punt in het digitale
document met de coördinaten 0,0. Een beeld dat bestaat uit meerdere
scans heeft dan ook dezelfde coördinaten en moet dus door middel van
plakken en knippen (in de computer) tot één nieuw beeld worden
verwerkt. Gezien de omvang van de afzonderlijke scans (bijvoorbeeld
A4formaat op een resolutie van 200 dpi) levert het combineren van
meerdere van deze beelden een grote geheugenbelasting op. Een
tweede probleem dat zich voordoet is dat kleine verschuivingen moeten
worden gecorrigeerd door rotaties. In veel gevallen leiden dergelijke
rotaties tot een toename van de bestandsomvang, of wanneer dit niet
het geval is, tot een verlaging van de accuratesse van het uiteindelijke
beeld. Het roteren van een cel moet namelijk worden gecorrigeerd.261

Registratie van historische documenten bestaat in veel gevallen uit drie
stappen: verschuiven, roteren en verschalen. Voor dit rechtzetten van
beelden – voor het combineren van meerdere gescande beelden tot een
beeld is dezelfde techniek te gebruiken – zijn in verschillende
geografische informatie systemen speciale hulpprogramma’s ontwikkeld.
We spreken in deze gevallen van registratie en rectificatie. De registratie
is het aanwijzen van punten met gelijke coördinaten (met een
vergelijkbaar probleem van de accuratesse als bij het digitaliseren), de
rectificatie is het rechtzetten van het beeld op basis van de aangewezen
punten. Dit proces komt op het volgende neer: een punt in de scan,
bijvoorbeeld 0,0 moet worden verschoven naar coördinaat 100,100. Een
tweede punt 10,10 naar coördinaat 100,150. Behalve de eerdere
verschuiving moet er nu dus ook een rotatie en een uitrek operatie
plaatsvinden. Bijvoorbeeld: op kaart A liggen twee punten 10 centimeter
uit elkaar, op kaart B (de basiskaart) is de afstand tussen dezelfde

                                                
261 Dit is als volgt voor te stellen: wanneer een vierkante cel over een hoek van 45

graden wordt gedraaid, is het resultaat van een dergelijke rotatie is een ruitvorm
die hoger en breder is dan het origineel. Wanneer deze ruit in de oorspronkelijke
cel wordt geplaatst zullen juist in de hoeken (links en rechts, boven en onder)
delen van het oorspronkelijke vierkant wegvallen. Om dit te corrigeren kan het
oorspronkelijke vierkant worden opgedeeld in kleinere vierkanten door middel van
een verhoging van de resolutie, hetgeen direct zal leiden tot een vergroting van de
omvang van het bestand.
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Afb. 16 Voorbeeld uit het landmetersboekje voor de kaart van Duisburg.
Bron: Milz (1996)
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punten 12,5 centimeter. De eerste kaart (A) moet nu met een factor
1,25 worden vergroot om samen te vallen met de tweede kaart. Dat wil
zeggen dat elke lijn op kaart A moet worden gemeten, vermenigvuldigd
met 1,25 en weer moet worden getekend. Met de overgang van het oud-
Hollandse maatsysteem naar het metrisch stelsel is een dergelijke
verschaling voor kaarten van vòòr 1830 vrijwel altijd noodzakelijk.

Bij ‘moderne’ kaarten (dat wil zeggen met een hoge precisie) zijn
dergelijke operaties pas met succes uit te voeren wanneer er drie of
meer punten met te vergelijken coördinaten zijn. Bij historisch materiaal
zijn veelal meer punten noodzakelijk. De reden hiervoor is te vinden in
de manier van karteren. Veel cartografen in de zeventiende eeuw
gebruikten hoge punten in het landschap voor hun op driehoeksmeting
gebaseerde kartering. Nadat de richting van het standpunt tot andere
duidelijk zichtbare punten was bepaald werden vervolgens op de grond
de afstanden gemeten. De nauwkeurigheid van deze metingen neemt af
naarmate de cartograaf zich verder van het oorspronkelijke standpunt
verwijderde, en geeft als zodanig een cirkelgewijze afname van de
nauwkeurigheid.262

De cirkelgewijze afname van de betrouwbaarheid van de opmeting is
niet op alle plaatsen gelijk. Op de lange assen die vanuit het hiervoor
genoemde hoge punt (bijvoorbeeld een toren) kunnen worden getrokken
kan de opmeting zeer nauwkeurig zijn, en als het ware de meetfout in
de tussenliggende gebieden compenseren. Een tweede compensatie kan
plaatsvinden door de toepassing van de driehoeksmeting. Door niet
alleen vanuit een torenspits de richtingen uit te zetten, maar ook vanuit
de punten die als oriëntatie of richtpunten werden gebruikt, konden
cartografen afstandsfouten terugbrengen tot aanvaardbare waarden
[afb. 16]. Deze technieken zijn gebaseerd op de simpele wiskundige
stelling dat de hoeken van een driehoek samen een constante van 180
graden vormen. Vanuit deze stelling zijn door de berekening van de
sinus, cosinus of tangens van deze hoek, en op basis van de lengte van
één van de zijden, de overige hoeken en zijden te berekenen. Dit soort
technieken en uitgangspunten zijn terug te vinden in een groot aantal
bronnen, de studieboeken die de landmeters in opleiding aan de
universiteiten gebruikten. Zij vormen vandaag de dag de basis van het
                                                
262 Deze landmeetmethoden zijn onder meer overgeleverd in een tweetal werken, het

landmetersboekje van Beverwijk, en de hervonden aantekeningen van de
cartograaf die de stad Duisburg in kaart bracht. Vooral in het geval van de
laatstgenoemde is de werkwijze overduidelijk, zelfs de afwijking veroorzaakt
doordat de cartograaf om de torenspits moest heenlopen is aanwijsbaar.
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Nederlandse Rijksdriehoeksmeting net. Bij het rectificeren van historisch
kaartmateriaal zijn deze principes ook te gebruikeb. Door de te
registreren punten in een driehoek vanuit één centraal punt te kiezen
kan de precisie van de rectificatie worden vergroot.

Als basis voor de rectificatie moet één basisdocument worden genomen
waarvan de punten als reële coördinaten bekend zijn, dat wil zeggen dat
van elk van deze punten de positie op zowel de lengte als de
breedtegraad bekend zijn. Het voordeel van een dergelijk document is
dat deze op een correcte schaal (namelijk 1 :1) is, dus dat elk punt op
deze kaart exact bekend is. Voor veel Nederlandse gemeenten is een
dergelijk document beschikbaar in de vorm van de grootschalige
basiskaart, in andere gevallen moet deze kaart worden gereconstrueerd
op basis van gegevens verkregen met bijvoorbeeld een glopositioning
systeem (GPS), een exact meetsysteem dat gebruik maakt van
driehoeksmeting op basis van de bekende afstand tot een aantal
satellieten. Voor de stad Groningen is een digitale grootschalige
basiskaart beschikbaar gekomen in 1992, dit (vector)document dient als
basis voor alle rectificaties die in deze dissertatie zijn gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de punten die gebruikt
kunnen worden in dit proces van registratie en rectificatie is dat deze
locatie zowel op de moderne als ook op de te registreren historische
kaart voorkomt. Voor een aantal punten, die op een groot aantal
documenten herkenbaar voorkomen, moet dus historisch onderzoek
worden verricht naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden. De
verschuiving van een gevel, of het volbouwen van een perceel tot aan de
straat kan in het proces een fout opleveren doordat de gekozen punten
in werkelijkheid niet overeenkomen. In deze dissertatie is in groot deel
van de gevallen gekozen voor een hoek als basispunt, het hoekpunt is
namelijk ook duidelijk te onderscheiden op kleinschaliger kaarten die
alleen de bouwblokken weergeven, terwijl dit voor een pand in een rij
huizen niet het geval zal zijn. De noodzaak van een combinatie van deze
beide factoren, namelijk het ontbreken van veranderingen in de
gebouwde vorm, en het gebruik van hoekpunten maakt het aantal
bruikbare punten erg klein. Maar er zijn kanttekeningen te plaatsen bij
deze gecreëerde precisie. Stel dat een historische kaart met schaal
1:1000 wordt geregistreerd op een grootschalige basiskaart 1:1 en bij
het registreren kan het aanwijzen op de historische kaart gebeuren met
een precisie van 1 millimeter. In dit geval komt 1 centimeter op de
basiskaart overeen met 1 meter in de praktijk, en kan het document
worden ingevoerd met een precisie van 10 centimeter. Helaas zijn nogal
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wat documenten een stuk kleiner, en geven zij de zeventiende eeuwse
stad Groningen bijvoorbeeld weer op een blad ter grootte van een vel
A4. De foutmarge van dergelijke kaarten is dan dermate hoog dat
wanneer de beide documenten over elkaar heen worden geprojecteerd,
deze combinatie weinig zal zeggen over de transformatieprocessen op
kavelniveau. Ook deze documenten moeten niet bij voorbaat worden
uitgesloten in de selectie omdat ze op andere manier wel informatie
kunnen verschaffen over een specifieke situatie.

Samenvattend is over het proces van registratie en rectificatie het
volgende te zeggen: het proces bestaat uit een drietal stappen, namelijk
verschuiven, roteren en verschalen. Deze drie stappen vinden plaats op
basis van drie of meer punten waarvan de exacte coördinaten bekend
zijn, en waarbij kan worden gesteld dat als het aantal punten groter is
ook de precisie van de juistzetting toeneemt. Er is bij dit proces een
aantal beperkingen aan te geven. Ten eerste leiden afwijkingen,
veroorzaakt door de wijze van opname van het oorspronkelijke
document, tot een niet constante spreiding van de meetfout over het
kaartbeeld. Vooral waar het zestiende eeuwse documenten betreft kan
de foutmarge oplopen. Ten tweede kunnen documenten niet eindeloos
worden vergroot zonder daarmee ook de foutmarge in een vergelijkbare
schaal te vergroten. Ten derde vraagt het proces van de registratie, het
aanwijzen van punten met gelijke coördinaten, om zekerheid omtrent de
mogelijke veranderingen die kunnen hebben plaatsgevonden in de
periode tussen het ontstaan van de beide kaarten. Naast deze
beperkingen is ook een groot aantal voordelen te noemen die het op
deze wijze vergelijken van twee kaarten ondanks het verschil in schaal
en precisie zeer bruikbaar maken voor het stedenbouwhistorisch
onderzoek.

Een probleem dat zich regelmatig voordoet als oudere kaarten op deze
wijze worden vastgelegd, is dat de kaarten zo onnauwkeurig zijn dat een
correcte registratie erg lastig is. Registratiemodulen in een aantal
belangrijke GIS pakketten middelen de waarden van de transformaties
die nodig zijn om een kaart correct vast te leggen. Het gevolg is dat
wanneer één of meer van deze waarden sterk afwijken, bijvoorbeeld
omdat zij ver van het standpunt van de cartograaf liggen, het gehele
kaartbeeld verschuift, dus inclusief de waarden die wel correct zijn.
Afhankelijk van de latere toepassing van het document en het gebied dat
van belang is, is er een aantal opties. De eerste optie, die vooral zal
worden gebruikt als de voor het onderzoek belangrijke waarden binnen
het gebied liggen dat wel correct wordt gecorrigeerd, is dat geen
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waarden worden gebruikt in het daarbuiten liggende gebied. Het gevolg
hiervan is dat de kaart slechts gedeeltelijk bruikbaar is. Een tweede
optie is de kaart in meerdere delen te verwerken, waarbij ieder deel
afzonderlijk vast te leggen is. Deze zelfde methode wordt gebruikt
wanneer een kaart zodanig groot is dat deze in meerdere delen moet
worden gescand. Het voordeel van deze wijze van registratie is dat
kaartdelen waarvoor een andere verschaling nodig is beter kunnen
worden vastgelegd. Het bepalen wanneer een kaart in afzonderlijke
delen te splitsen is erg subjectief. Zoals al eerder is gesteld worden
kleine documenten soms erg vergroot, een kleine afwijking van het
oorspronkelijke document kan vervolgens resulteren in een grote
vertekening. Het opsplitsen van dit document in kleinere delen zal deze
vertekening waarschijnlijk niet opheffen.

Is eenmaal een kaart in digitale vorm beschikbaar en geregistreerd, dan
is het mogelijk deze met andere digitale kaarten te vergelijken. Voor
deze dissertatie zijn alle kaarten geregistreerd op basis van een in 1992
door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen
gemaakte grootschalige basiskaart.263 Daarnaast is het kadastraal
minuutplan uit 1832 voor het onderzoeksgebied als vectorkaart
ingevoerd. Beide kaarten bleken voor de registratie van het oudere
materiaal noodzakelijk, vooral vanwege de vele veranderingen die in de
stad hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1832 en 1992. De
overige kaarten, over het algemeen van vòòr 1830, zijn in principe als
rasterkaart ingevoerd van foto of facsimilé uitgave. Voor kaarten die
onderling moesten worden vergeleken zijn de te vergelijken elementen
als losse kaart gedigitaliseerd en op deze manier als vectordocument
beschikbaar. Een belangrijk document voor de beschrijving van de
oorsprong van de stad Groningen is de hoogtelijnenkaart. Deze kaart is
niet als zodanig beschikbaar, doordat het opmeten van hoogten in een
stedelijk gebied niet of nauwelijks lonend is. Hiervoor is de zogenoemde
putdekselkaart gebruikt welke de hoogte van de putdeksels van het
rioleringsstelsel van de stad weergeeft. In eerste instantie is op basis
van deze punten een hoogtelijnenkaart gemaakt die is vergeleken met
een door het Institut für Vergleichende Stadtegeschichte in Münster
gemaakte hoogtelijnenkaart voor Groningen. Door het toepassen van
                                                
263 Grootschalig, grote schaal en kleine schaal zijn lastige begrippen, zij verwijzen

naar de relatieve afmetingen waarop objecten op de kaart zijn weergegeven.
Grootschalige kaarten (grote schaal) tonen relatief meer detail voor een relatief
kleiner gebied. Of een kaart als grootschalig wordt betiteld hangt ook deels af van
het gebruik, bijvoorbeeld het verschil tussen een fiets en een autokaart.
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een interpolatie, dat wil zeggen het gelijkmatig verdelen van het gebied
tussen twee hoogtelijnen, zijn deze hoogtelijnen omgezet naar een 3
dimensionaal model (DEM).264 Een dergelijk model is een rasterbestand
dat niet alleen de x en y coördinaten van een punt bevat maar ook een
z-coördinaat. Over dit model zijn andere rasterbestanden te leggen, die
vervolgens de contouren aannemen van het model. In het programma
dat het mogelijk maakt om dergelijke modellen te bekijken, zijn een
aantal variabelen in te stellen. De belangrijkste zijn: het middelpunt van
het model en de fictieve plaats van de beschouwer. Door middel van
deze variabelen brengt de software schaduwen aan en bepaalt het
programma welke delen van het model zichtbaar zijn. Het is mogelijk om
het model te laten roteren door telkens een nieuw standpunt voor de
beschouwer te nemen. Op deze manier kan de gebruiker ook inzoomen
op het model. De uitkomsten van het gebruik van een dergelijk model
zijn divers. Zo blijkt uit het gemaakte model voor Groningen dat
bepaalde wegen in de stad, bijvoorbeeld de Brugstraat, een natuurlijk
tracé volgen dat het minst steile parcours heeft gekozen, of dat de beide
markten ingeklemd liggen tussen een viertal hoger gelegen delen en
waarschijnlijk veel water verzamelden. Verder geeft een digitaal
hoogtemodel antwoord op een aantal andere vragen die later in dit boek
aan de orde zullen komen.

                                                
264 De afkorting DEM wordt gebruikt voor een digital elevation model.
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CONCLUSIE

De conclusie van deze inleiding op de praktische aanpak en de
voorkomende problemen bij de digitale verwerking van de kaarten en de
samenstelling van een digitale atlas, is dat problemen die zich voordoen
bij de handmatige verwerking en vergelijking van cartografisch materiaal
met behulp van geautomatiseerde verwerking makkelijker op te lossen
zijn. Het proces van verschalen en roteren kan met behulp van de
computer snel en met grote precisie plaatsvinden. Dit proces geheel
geautomatiseerd te laten plaatsvinden lijkt niet gewenst, vooral omdat
het proces van het maken van overlappende kaarten met behulp van
patroonherkenning en historisch cartografisch materiaal zeer lastig is. De
noodzaak van het maken van een historische atlas waarbij alle kaarten
op gelijke schaal zijn gebracht ten behoeve van een vergelijkende
studie, is al in het verleden in verschillende projecten, bijvoorbeeld het
historisch stedenatlas project, aangetoond. De uitwerking van dergelijke
atlas projecten met behulp van een geautomatiseerd systeem lijkt extra
mogelijkheden te bieden. De methoden die hiervoor in dit proefschrift
zijn ontwikkeld kunnen direct worden toegepast op bijvoorbeeld de
atlassen van het historisch stedenatlas project.
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DEEL 3

INLEIDING OP DE MORFOLOGISCHE STRUCTUUR VAN GRONINGEN

INLEIDING

De methoden van morfologische analyse van de stedelijke plattegrond
zoals in het eerste deel beschreven zullen in het derde deel worden
getoetst aan de bestudering van een vroeg moderne stadswijk in
Groningen. Aan het begin van de zeventiende eeuw besloot de stad het
grondoppervlak te vergroten van 67 naar 121 hectare. Dat was een
omvangrijk en gecompliceerd proces dat nauw gerelateerd was aan de
politieke, economische en militaire omstandigheden. Die komen in de
volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde. Daarnaast heeft het plan
van uitbreiding ook ruimtelijke en dan vooral morfologische kanten, die
tot nu toe nauwelijks zijn belicht en die hieronder dan ook uitgebreid
zullen worden geanalyseerd.265

In het eerste hoofdstuk wordt aan de hand van de historische-, sociaal-
economische- en ruimtelijke omstandigheden een introductie gegeven
van de context waarin de veranderingen plaats hebben gevonden. Een
historisch overzicht beschrijft de rol van de stad Groningen in de
tachtigjarige oorlog en wordt gevolgd door een beschrijving van de
sociaal-economische en demografische situatie. In het daaropvolgende
deel komen de getekende en geschreven bronnen aan de orde, die
beschikbaar zijn voor de bestudering van de ruimtelijke ontwikkeling.
Vervolgens zal een algemeen beeld worden gegeven van de ruimtelijke
structuur van de stad Groningen, aan de hand van een beschrijving van
de verschillende ruimtelijke kenmerken die in het gebied worden
aangetroffen, de zogenaamde planunits. Tenslotte zal de aandacht zich
vooral richten op een gebied ten noorden van de middeleeuwse stad,
dat aan het begin van de zeventiende eeuw (1609-1625) werd
aangelegd.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de structuur van het gebied van de
nieuwe stadsuitleg in de fase voordat de wijk werd aangelegd. Allereerst
wordt een beeld geschetst van de bodem en de voorhanden zijnde
verkaveling zoals deze kan worden gereconstrueerd op basis van

                                                
265 Voor de in dit onderdeel voorkomende straatnamen ben ik uitgegaan van de

huidige spellingswijze.
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geschreven en getekende bronnen. Vervolgens komen de veranderingen
aan bod in de infrastructuur en de waterhuishoudkundige situatie van
het betreffende gebied.

Veranderingen waren het directe gevolg van de aanleg van nieuwe
verdedigingswerken rondom de stad. In eerste instantie werden de
wallen ten zuiden en westen van de stad aangepast. In 1614 besloot de
stad tot een uitbreiding van de stad aan de noordzijde. Dit proces zal
worden beschreven in het derde hoofdstuk, voorafgegaan door een korte
algemene beschrijving van de veranderingen van het Hollands stelsel
een beschrijving op basis van een tweetal traktaten en leerboeken
gebruikt bij de opleiding voor militair ingenieurs en landmeters.

Het laatste hoofdstuk gaat over de (partiële) invulling van de nieuwe
stad. Dat wil zeggen de aanleg van nieuwe straten, de eerste
verkaveling en de bebouwing. In dit hoofdstuk komen de verschillende
methoden en technieken terug die in het eerste en tweede deel zijn
beschreven, zoals bijvoorbeeld het metrologisch onderzoek.
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HISTORISCH KADER

Om de nieuwe stadsuitbreiding van de stad Groningen in een historische
context te plaatsen kan worden volstaan met een beknopte beschrijving
van de rol van de stad Groningen vanaf het begin van de 80-jarige
oorlog (1568-1648).266

Begin 1567 werd in de stad Groningen, zoals dat in alle steden in de
Nederlanden gebeurde, de godsdienstvrijheid opgeheven.267 Groningen
ging onder militaire druk door de knieën voor dit besluit. De stad werd
ingenomen door luitenant De Mepsche en zijn troepen, en de
protestanten werden uit de stad verdreven. De reactie op de bezetting
door de Habsburgers kwam in 1567 toen mede prins Willem van Oranje
een opstand ontketende tegen de overheersing door de hertog van Alva.
Belangrijk in deze tactiek was de slag bij het klooster van Heiligerlee (23
mei 1568) waarbij de Spaansgezinde stadhouder van Friesland verslagen
werd door de graven van Nassau.268 Desondanks beschikte graaf
Lodewijk over onvoldoende financiële en militaire middelen om de stad
Groningen te kunnen belegeren. Door middel van blokkades die hij ten
noorden en oosten van de stad opwierp probeerde hij, zonder succes, de
stad af te snijden van de buitenwereld. Aan de zuid- en westzijde bleef
de stad immers bereikbaar. De blokkades keerden zich tegen Lodewijk
op het moment dat de troepen van Alva de voor Lodewijk belangrijke
route naar Delfzijl afsloten. Het gevolg was dat na zes weken beleg de
troepen van Alva naderden en Lodewijk niets anders restte dan te
vluchten naar Oost-Friesland. Daar werd bij het plaatsje Jemmingen
verslagen en moest hij vluchten naar Frankrijk.269

Met de komst van Alva naar het noorden werd een ander regime
ingesteld. Ten eerste werd de door de Spanjaarden benoemde bisschop
Johan Knijff, die door tegenstand van vooral de geestelijken in de stad

                                                
266 Hiervoor is gebruik gemaakt van zowel een aantal standaardwerken over deze

periode als specifieke literatuur over de rol van de stad Groningen in deze periode.
Parker (1972); Brood (1994).

267 Op bevel van de landvoogdes Margaretha van Parma.
268 Sinds 1560 was Jean de Ligne (1525-1568), baron van Barbançon, graaf van

Aremberg, Spaans stadhouder van Groningen en Friesland. Emmius (1994), 80,
noot 44.

269 De slag bij Jemmingen vond plaats op 21 juli 1567, zeven dagen na de aankomst
van de troepen van Alva in het Noorden.
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Groningen nooit was erkend, in de Martinikerk geïnstalleerd.270 Ten
tweede werden de contouren voor een dwangburcht tussen de Here- en
Oosterpoort uitgezet, een project waaraan de stad Groningen 60.000
gulden moest bijdragen. Het ontbreken van financiële middelen leidde
ertoe dat de stad probeerde de bouw zo lang mogelijk uit te stellen.

Toen in februari 1569 Caspar de Robles naar Groningen kwam, werden
de stad nog meer beperkingen opgelegd. Zo moesten de Groningers
wekelijks 1100 gulden opbrengen voor het onderhoud van de zes
vaandels Waalse soldaten en verloren zij het recht om hun eigen
raadsleden te kiezen. Op 21 april 1575 stelde De Robles, die in 1574
stadhouder was geworden, de raad van de stad voor de verkiezing van
de raad weer op oude wijze te laten plaatsvinden en de sleutels van de
stad terug te geven aan de burgemeester.271 De voorwaarde was dat de
stad op eigen kosten twee extra bolwerken en een gordijn aan de citadel
moest maken. Nog voordat de Groningers op het voorstel van De Robles
in konden gaan, vertrok de stadhouder naar Friesland en droeg hij het
bestuur van de stad over aan één van zijn hopmannen. Om de stad tot
spoed te manen in de beslissing over de citadel dreigde deze met het
afbreken van de stadsmuren en andere activiteiten die de stad zouden
schaden. De Robles stak weliswaar voor deze over-ijver een stokje,
maar toch zou het nog tot 1576 duren voordat weer een eigen regering
kon worden gekozen.

In het jaar 1575 kwamen de Habsburgers in de Nederlanden in financiële
problemen. De angst voor een muiterij van de Spaanse troepen werd
groter, niet alleen vanwege de achterstanden in de betaling van de
troepen, maar ook door de dood van de Landvoogd Don Luís de
Requesens (landvoogd van 1573-1576). De nieuwe landvoogd, Don Juan
van Oostenrijk, kwam terecht in een positie waar zijn macht sterk
verzwakt was. De Pacificatie van Gent (6 november 1576), een verdrag
tussen de Staten-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden en de
opstandelingen uit het noorden, was het directe gevolg van de onvrede,
die onder meer na de Spaanse furie was ontstaan. In eerste instantie
erkende de nieuwe landvoogd, met zijn Eeuwig Edict (12 febr. 1577) de
Pacificatie van Gent, maar eenmaal aan de macht hervatte hij de strijd
tegen de opstandelingen en herstelde hij het Spaanse gezag. Het
                                                
270 De niet-erkenning van Knijf als bisschop had er ook mee te maken dat de nieuwe

indeling van de bisdommen (1561) de stad Groningen nooit had aangestaan,
omdat die ook haar eigen autonomie bedreigde: de vrije rijksstad-illusie bleef
gekoesterd.

271 Feith (1850), 97.
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eenzijdig opzeggen van het Edict leidde tot de Algemene Opstand, een
succesvolle hereniging van de Nederlanden tegen de Habsburgers. Met
de nederlaag bij Gembloers (31 januari 1578) en de komst van de
nieuwe landvoogd, Alexander Farnese, hertog van Parma, keerde
voorlopig het tij ten gunste van de Spaanse bezetter.

De Pacificatie van Gent speelt ook in de Groningse geschiedenis een
belangrijke rol. In november 1576 stuurden de Staten-Generaal François
Martini Stella naar Groningen. Deze moest de stad overhalen zich aan te
sluiten bij de Pacificatie. De Robles liet de afgezant direct gevangen
zetten. Diest-Lorgion vermeldt in zijn geschiedschrijving dat één van de
opdrachten van Stella was het krijgsvolk, dat nog achterstallige soldij
had te vorderen, in het geheim aan de zijde van de algemene staten te
brengen door de belofte van betaling.272 Door zijn bewakers van deze
belofte te overtuigen wist Stella te bereiken dat De Robles op 23
november 1576 gevangen werd genomen en de stad in de handen van
de Staatsen kwam. In tegenstelling tot wat de burgerij wenste na deze
omzwaai, werd de gevreesde Spaanse citadel niet direct afgebroken. Wel
kwam George van Lalaing, graaf van Rennenberg, naar Groningen, om
de betaling van de achtergebleven troepen te regelen en te onderzoeken
of de citadel kon worden afgebroken. Door een extra belasting voor Stad
en Ommelanden (de vijfde penning) en het slaan van klippenningen wist
men de geëiste 215 duizend carolus guldens bij elkaar te brengen die
nodig waren om de soldaten te doen vertrekken. Op 15 maart verlieten
de laatste troepen de stad en begon men met de sloop van de citadel en
het herstel van de stadswallen aan de zuidkant van de stad.

Na de Unie van Utrecht (23 januari 1579), die ook door Rennenberg
werd getekend, leek ook Groningen trouw aan Oranje. Het verraad van
Rennenberg ruim een jaar later (3 maart 1580) bracht echter Groningen
(met Oldenzaal, Coevorden en Delfzijl) terug in handen van de
Spanjaarden. De veertien jaar tussen het verraad van Rennenberg en de
reductie van Groningen zijn rampzalig geweest (1580-1594), zo schrijft
Postma in zijn overzicht van de Groningse geschiedenis.273 Het noorden
van Nederland was gedurende deze periode in constante staat van
oorlog. In de stad Groningen herstelde de hertog van Parma zijn gezag
en maakte hij korte metten met de ingestelde godsdienstvrijheid. Aan de
stad Groningen werden in deze periode alle oude monopolies

                                                
272 Diest-Lorgion (1857), 418.
273 Postma (1994), 80.
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teruggegeven, waaronder het stapelrecht en het brouwrecht.274 Met het
overlijden van Rennenberg (1581) kreeg Groningen een nieuwe
stadhouder, Francesco Verdugo. Deze vormde als oud militair een
belangrijk obstakel voor de herovering van de stad. Tevens ondervond
de stad grote hinder van de door Wigbold van Ewsum en de Staatsen
opgeworpen schans bij Oterdum (1583), die het handelsverkeer met
Emden belemmerde.

De grote ommekeer kwam pas in 1589, op het moment dat de
stadhouder van Friesland, Willem Lodewijk, en Prins Maurits het Staatse
leger op een dusdanige wijze hadden hervormd, dat zij de confrontatie
met de Spanjaarden aandurfden.275 In de periode 1590-1592 kreeg het
Staatse leger de belangrijkste vestingen en schansen in het noorden in
handen: Delfzijl, Enumatil, Lettelbert, Steenwijk en Coevorden276.
Hiermee lag de weg open voor de herovering van de stad Groningen. De
Friese Staten waren echter tegen inmenging van de Staten-Generaal,
een standpunt dat ingegeven werd door de eeuwenoude economische
onderdrukking waarmee de stad Groningen de Friezen altijd gehinderd
had. Als Groningen door de Friezen zou worden heroverd, of geleidelijk
uitgehongerd zou worden, zouden de Friese Staten de zeggenschap
krijgen over het gebied en zou er geen aparte provincie Groningen
komen. De militaire machthebbers, Prins Maurits en Willem Lodewijk,
besloten echter anders en sloegen op 22 mei 1594 hun kamp op ten
zuiden van Groningen. Het verloop van het beleg en de daaropvolgende
aanval is al vele malen uitvoerig beschreven.277 Van de kampementen
rondom de stad en de aangelegde offensieve werken zijn verschillende
afbeeldingen bewaard.278 Tijdens de belegering van de stad in 1594
werden de Spaanse troepen door het Spaansgezinde stadsbestuur pas
na een maand te hulp geroepen, op het moment dat het stadsbestuur,
eind juni, akkoord wilde gaan met de overgave.279 Op dit moment stak

                                                
274 Formsma (1938), 127.
275 Wijn (1934).
276 Overdiep (1994), 54-102.
277 Broek (1994), 27.
278 Een van de mooiste (en betrouwbaarste) afbeeldingen is een journaalkaart uit

1594. U.B. Groningen, kaartenverzameling nr. 1-16-16; een tweede exemplaar
bevindt zich in de Atlas van Stolk te Rotterdam nr.954. De kaart is in 1994 als
facsimile opnieuw uitgegeven. Westra (1984), 66-71.

279 Opmerkelijk in de opstelling van de stad Groningen bij deze belegering is dat de
troepen van de Spanjaarden niet in de binnenstad werden toegelaten. Het Spaanse
garnizoen werd in de zuidelijke rand van de stad gehouden (dat wil zeggen het
gebied van de Schuitenschuiversschans) en werd slechts mondjesmaat de stad
binnengelaten.
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het Spaanse garnizoen het Schuitendiep over, brak door de palissade en
trok de stad binnen. De belegering duurde door deze inval een maand
langer. Pas op 22 juli kwam het verdrag van de Reductie tot stand280.

De Reductie regelde niet alleen de aansluiting van Stad en Ommelanden
bij de Unie maar ook dat de stad Groningen alle eerdere privileges en
rechten waaronder het stapelrecht behield. Dit besluit was zeer tegen de
zin van de Ommelanden maar de Unie had belang bij een sterke stad
voor de verdediging van de oostgrens. Verder werd in het traktaat van
de Reductie vastgelegd dat er gheen ander religie gexerceert sal worden
dan de gereformeerde religie (maar dat niemand hierop zal worden
onderzocht) en dat alle kloosters in de jegenwoordighen staet zouden
blijven.281 In de Reductie werd Graaf Willem Lodewijk als stadhouder en
Gouverneur van de stad aangewezen. Het eerste stadsbestuur werd voor
dese reyse door Maurits, Willem Lodewijk en de Staten-Generaal
ingesteld, volgende besturen dienden volgens oud gebruik te worden
ingesteld. In aansluiting op de Reductie kwam in 1595 een delegatie van
de Staten-Generaal naar Groningen om de problemen tussen de Stad en
de Ommelanden met betrekking tot het stapelrecht te regelen. Uit de
grafrede van Ubbo Emmius bij de dood van Willem Lodewijk blijken de
oplossingen. Hoewel de grote rechtvaardigheid van de stadhouder werd
geprezen vermeldde Emmius dat de nieuwe regeling zelf echter beroerde
de gemoederen van velen [...] omdat zij niet tegemoet kwam aan
verlangens die men al te lichtvaardig had opgevat.282

Omstreeks 1600 waren niet alleen de verhoudingen tussen de stad
Groningen en de Ommelanden gespannen, ook de verhouding van de
stad met de Staten-Generaal was verre van rimpelloos. Daarvan
getuigen de vele geschillen en de uiteindelijke bezetting van de stad
alsmede de bouw van een nieuwe citadel buiten de Oosterpoort.283 De
bouw van deze tweede (Staatse) dwangburcht begon in april 1600 op
basis van plannen van de Generaal der Fortificatiën Johan van Rijswijck,
en verliep zo voorspoedig dat al in augustus het geschut van de stad kon
worden overgebracht naar het Staten-kasteel.284 Toch werd het kasteel,
wegens de hoge kosten, nooit volledig voltooid; hiervan getuigen de vele

                                                
280 Brood (1994), 2-7. G.A.G., Reg.Feith 1594.16, rvr 638, folio 1-4.
281 Boekholt (1994), 2-7.
282 Emmius (1994), 135.
283 Ten Raa (1913) no. 18, 204-205. V.d. Heuvel (1983).
284 Diest-Lorgion (1857), 8.
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klaagbrieven die Willem Lodewijk de Staten-Generaal stuurde.285 De
afbraak van het kasteel werd in 1607 toegestaan, waarop direct plannen
werden gemaakt om het kasteel daadwerkelijk te slopen.286 In dat jaar
kwam er een einde aan de militaire verwikkelingen rond de stad en kon
een begin worden gemaakt met de plannen voor een civiele uitbreiding.

                                                
285 R.A.F., Stadhouderlijk archief, inv.nr. 3, nrs. 42, 45, 73, 74, 82, 100, 145, 151,

153-155, 157, 192, 221, 222, 225-227, 242.
286 G.A.G., Res.St.Gen. 21 februari 1607.
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SOCIAAL-ECONOMISCH KADER

In de sociaal-economische geschiedenis van de Nederlanden neemt de
stad Groningen een aparte positie in. Naar de sociaal-economische
ontwikkeling van de stad in de zestiende en zeventiende eeuw is relatief
weinig onderzoek verricht. Een groot deel van de literatuur richt zich op
het stapelrecht en de relatie tussen Stad en Ommelanden.287

Voor de stad Groningen zijn tot 1795 niet of nauwelijks demografische
gegevens beschikbaar. Jan de Vries spreekt zelfs van een terra
incognita.288 Op basis van schattingen geeft hij echter een aantal
ijkpunten: 19.400 inwoners in 1564, 20.680 in 1740 en 23.770 in 1795.
De Vries stelt dat er in de vijftiende eeuw een snelle groei van de
bevolking moet zijn geweest, gezien de grote bouwprojecten die in deze
periode plaatsvonden: het stadhuis, het wijnhuis, de Martinitoren en de
stadsuitleg aan de zuidkant van de stad. De conclusie die De Vries op
basis van geschatte inwonertallen trekt is simpel: we hoeven ons niet te
verbazen over de omvang van de stad vanwege de dominante rol die de
stad speelde in de provinciale economie. Matthey kwam in een schatting
op basis van het aantal fiscale haardsteden voor het jaar 1606 op een
aantal van 16.600 inwoners.289 Ook geeft hij aan dat een inwonertal van
19.400 voor het jaar 1564 te hoog zou zijn, en stelt hij een minimum op
12.500 stedelingen.

Op basis van de door Matthey gemaakte reconstructie van de fiscale
haardsteden trok H.Feenstra een aantal conclusies over de demografie
van de stad Groningen.290 Hij stelde dat de bevolkingsgroei voor de stad
Groningen sterk achter bleef bij die van de steden in Holland en Utrecht,
maar dat de groei op één lijn lag met de grote steden in Brabant en
Limburg, en met de demografische gegevens van de stad Emden, die
een duidelijk vergelijkbare ontwikkeling en omvang had. Met als
uitgangspunt de rentmeesters-rekeningen maakte Feenstra een
reconstructie van de herkomst van de nieuwe burgers, waaruit blijkt dat
in de periode tussen 1526 en 1610 gemiddeld een derde deel van de
immigranten uit het noorden van Nederland en Oost-Friesland kwam.
Opvallend is de stijging van het aantal immigranten uit de directe
omgeving van de stad (Ommelanden en Drenthe) in de periode 1580-

                                                
287 Kooij (1994).
288 De Vries (1978), 105.
289 Matthey (1975), 195-360.
290 Feenstra (1994), 170.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

168

1594, hetgeen volgens Feenstra veroorzaakt werd door de oorlog die
vooral op het platteland goed voelbaar was.

Het al eerder genoemde stapelrecht is gedurende de gehele geschiedenis
van de stad een belangrijk economisch wapen geweest. In het
stapelrecht was vastgelegd dat alle dorpen in de Ommelanden
gedwongen waren hun producten via de stedelijke markt af te zetten. De
stad Groningen was hierdoor in staat de belangrijkste economische
betrekkingen van het omliggende gebied te monopoliseren. Niet alle
producten vielen onder de bescherming van het stapelrecht. P.G. Bos
vermeldt dat op den duur aan de Groningers op dit punt zekere vrijheid
van beweging in de Ommelanden werd verleend, bijvoorbeeld voor
paarden en vee.291 Eén van de belangrijkste producten die onder het
stapelrecht vielen, was gerst.292 Dit had vooral te maken met de
belangrijkste tak van nijverheid in Groningen, de bierbrouwerij,
waarvoor gerst één van de belangrijkste hoofdbestanddelen is.293 De
aanvoer van graan diende beschermd te worden, en dat was wat vanaf
1434 ook werkelijk gebeurde met de instelling van het College der
Schutten294. Behalve een bescherming van de bierbrouwers door middel
van dergelijke bepalingen, werd in het derde kwart van de vijftiende
eeuw een nieuw brouwprivilege voor de stad afgekondigd, zij het met
speciale bevoorrechting voor Ommelander kloosterlingen en jonkers.

Met een octrooi van Filips II in 1582 kreeg het conflict rondom het
stapelrecht een eerste eindpunt295. Zoals Bos het beschrijft kwam dit
octrooi volledig tegemoet aan het stedelijk ideaal.296 Met de reductie van
stad en Ommelanden werd het octrooi van Filips weliswaar herzien,
maar toch leverde ook dit nieuwe verdrag grote bezwaren op van de
Ommelanden. Vooral Appingedam maakte bezwaar, en kreeg van de
Staten-Generaal in 1610 en 1615 eigen privileges. Desondanks bleef het
stapelrecht tot in de achttiende eeuw een belangrijk twistpunt tussen
Groningen en de Ommelanden

Andere taken van nijverheid en industrie waarin Groningen een

                                                
291 Bos (1907), 200-448.
292 Feenstra vermeldt dat voor ‘koren’ omstreeks 1600 gerst moet worden gelezen.

Feenstra (1994), 170.
293 Wijnne (1865). Wijnne noemt het brouwersgilde als het belangrijkste gilde met al

in 1434 een aantal van 273 leden.
294 Bos (1907), 225. Reyntjes (1914), 11.
295 Wijnne (1865), 43-57, het genoemde octrooi op 51.
296 Groningen kreeg met dit octrooi het monopolie op de handel.
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belangrijke rol vervulde, waren de baksteen- en kalkindustrie.297 Vanaf
het begin van de zeventiende eeuw ontstond echter een geheel nieuwe
bron van inkomsten, de vervening. Voor 1600 werd op kleine schaal turf
gestoken in zuidwest Drenthe en dichter bij de stad rondom het
Zuidlaardermeer. Met de aankoop van de grote veengebieden in Oost-
Groningen in 1613 ontstond echter een geheel nieuwe bron van
inkomsten voor de stad.298 Ook de vervening werd aan strakke regels
gebonden, zo werden onder meer Conditiën opgesteld voor de
verpachting van de venen rond Foxhol.299 Belangrijk voor deze tak van
handel was het gilde van de schippers of schuitenschuivers die in 1598
het monopolie op de turfvaart naar Groningen kregen. Zij waren
gevestigd in de zuidoosthoek van de stad aan het Schuitendiep, een wijk
die bij de aanleg van de nieuwe zeventiende eeuwse fortificatiewerken
bij de stad werd betrokken.

Concluderend zou men, met Feenstra en Kooij, kunnen stellen dat de
stad Groningen, in tegenstelling tot tal van steden in het gewest Holland,
zich vooral concentreerde op dienstverlening. Dat legde de stad geen
windeieren. Zij trok veel inkomsten uit het aanzienlijk grondbezit in de
omgeving; exploiteerde de veenindustrie niet zelf maar controleerde wel
de infrastructuur, waardoor alle handel door en via de stad liep. Aan het
begin van de zeventiende eeuw was Groningen op die manier een stad
met een sterke regionale economische actieradius.

Deze positie is evenwel geen aanleiding voor een stadsuitleg zoals
Groningen deze in de jaren 1620 aan de stad toevoegde. De vraag rijst
dan ook hoe het besluit en de uitvoering daarvan te verklaren zijn. Is
het gewaagd om te veronderstellen dat de nieuwe uitleg, net als elders
in de Republiek, vooral moest dienen om toekomstige bewoners en hun
economische activiteiten aan te trekken en uit te lokken? In die visie zou
de uitleg gezien kunnen worden als een reflectie van de ambities van de
stad als een centrale plaats in de regio. Hiervan getuigen ook andere
projecten zoals de stichting van de universiteit.300

                                                
297 De stad Groningen bezat waarschijnlijk zelf geen steenbakkerijen en kalkovens, uit

de stadsrekeningen blijkt dat alle kalk en bakstenen die gebruikt werden voor de
aanleg van de fortificatiewerken van buiten de stad werden aangevoerd.

298 Koster (1996).
299 G.A.G. r.b.r. 23 oktober 1624, fol.249.
300 Een overeenkomstige zienswijze treffen we aan in de studie van Taverne (1978).
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BRONNEN VOOR DE STUDIE VAN DE NIEUWE UITLEG

Voor een analyse van de ruimtelijke transformatie van de stad
Groningen in de vroeg moderne periode zijn relatief weinig concrete en
direct bruikbare archivalische bronnen beschikbaar. In dat opzicht zijn
de daaraan voorafgaande perioden beter bediend. Dat wil niet zeggen
dat er over de zeventiende eeuw en de periode van de stadsuitleg
helemaal niets is gepubliceerd. In dit kader moeten vooral de studies
van Van der Veen, Overdiep, Schuitema-Meyer en Mens worden
genoemd.301

In zijn studie naar gedrukte stadsplattegronden van Groningen heeft W.
van der Veen veel over de geschiedenis van de stad boven water
gehaald.302 In zijn functie als beheerder van de kaartencollectie van het
gemeentearchief van Groningen was hij als geen ander vertrouwd met
het archivalisch en cartografisch materiaal van de stad. Vooral zijn
studie naar één van Groningens belangrijkste cartografen, Egbert
Haubois, en diens stadsplattegrond van 1634, heeft veel bijgedragen
aan onze huidige kennis van Groningen in de zeventiende eeuw.
Daarnaast heeft Overdiep in zijn vele publicaties over de stad Groningen
in de loop der jaren veel bijgedragen aan de bestudering van de
stadsgeschiedenis. Vooral zijn studie naar de kaart van Jacob van
Deventer en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad heeft vele nieuwe
inzichten opgeleverd over de fysieke vorm en inrichting van de stad aan
de vooravond van de uitleg.303 Tenslotte zijn door het onderzoek van het
Biologisch Archeologisch Instituut van de Groningse universiteit, en de
stadsarcheoloog veel gegevens beschikbaar gekomen voor de periode
van de zestiende en zeventiende eeuw.

Voor de aanleg van de zeventiende-eeuwse stadsuitleg is een aantal
specifieke bronnen van belang. Enerzijds zijn er de documenten die iets
zeggen over de besluitvorming ten aanzien van de aanleg, anderzijds
bronnen die informatie bevatten over het gebruik, de inrichting van de
stad, de straten en de bewoning. Belangrijk voor een goed beeld van de
werkzaamheden in de stad zijn de Resoluties van Burgemeesters en

                                                
301 Ik verwijs hier naar de literatuurlijst waar een apart deel is opgenomen voor de

werken die op Groningen betrekking hebben.
302 Tot publicatie van de studie over de gedrukte stadsplattegronden is het tot op

heden nog niet gekomen. In dit boek heb ik gebruik gemaakt van overige
publicaties van de hand van Van der Veen (1983); Boiten (1983)

303 Overdiep (1984).
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Raad.304 In veel gevallen worden in deze bron aanwijzingen gevonden
voor opdrachten aan bijvoorbeeld de stadsbouwmeester of landmeters.
Vaak is het evenwel niet mogelijk om in de gevallen waar het een
opdracht betreft te zien of deze daadwerkelijk is uitgevoerd: de
voltooiing werd maar in weinig gevallen in deze resoluties vermeld. Toch
is op basis van deze bron een duidelijk beeld te schetsen van de plannen
en vooral de bedoelingen van het stadsbestuur. Een andere bron die veel
aanwijzingen geeft over de werken zijn de stadsrekeningen. In deze
jaarlijkse afrekening zijn de door de stad uitbetaalde en ontvangen
bedragen, uitgesplitst per kostenpost, terug te vinden. Voor een aantal
jaren is in de stadsrekeningen een apart hoofdstuk voor het nieuwe werk
in de bouwmeesters cedulen opgenomen.

Interessant zijn de archivalia die inzicht geven in het gebruik van de
nieuwe wijk. Dat geldt voor het zogenaamde Burgervaandel register, een
lijst van bewoners, ingedeeld per wijk (vaandel), die bijdragen aan de
verdediging van de stad. Doordat dit register per wijk is ingedeeld, en
daarbinnen per straatzijde, geeft deze bron een redelijk volledig
overzicht van de bewoning van de nieuwe wijk. Andere (belasting-)
registers die op dezelfde manier kunnen worden gebruikt, zijn het
lantarengeld- en het drekgeld register. Een nadeel van deze registers is
dat zij niet jaarlijks werden bijgehouden en dus slechts kunnen dienen
als ijkpunten. Daarnaast geven deze bronnen geen zuiver inzicht in het
aantal panden per straat, doordat meerdere families die gezamenlijk één
pand bewoonden, werden gezien als afzonderlijke eenheden. Het is dus
lastig om de gegevens uit deze bronnen ruimtelijk exact te plaatsen. Een
bijkomend probleem van dergelijke bronnen is dat zij een lijst geven van
de bewoners van de betreffende panden en niet van de eigenaren,
waardoor een socio-topografische bestudering wordt bemoeilijkt. Op
basis van de koopakten zoals deze zijn bijgehouden in het notarieel
archief (rechterlijke archieven) wordt later in dit proefschrift een proeve
van reconstructie van de eigenarengeschiedenis per pand voor een
aantal straten ondernomen.

Behalve de zojuist genoemde tekstbronnen zijn er ook tal van
getekende, over het algemeen cartografische, bronnen.305 Niet al deze
documenten zijn bruikbaar om redenen zoals deze in hoofdstuk 5 zijn
beschreven. Toch bevatten veel kaarten belangrijke informatie die niet in
                                                
304 G.A.G., Hs. In folio 562. In de klapper voor deze bron zijn korte omschrijvingen

van de onderwerpen te vinden die tijdens de beraadslagingen aan de orde zijn
gekomen.

305 Een lijst van kaarten is opgenomen in een aparte bijlage.
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andere bronnen wordt aangetroffen. Een speciale plaats is er voor de
vogelvluchtplattegronden, vooral omdat hier de opstand van gebouwen
te zien is.

Voor de stad Groningen tot aan het begin van de negentiende eeuw zijn
in verschillende collecties over de hele wereld ongeveer zestig
stadsplattegronden bekend (zowel manuscriptkaarten als gedrukte),
waarvan er ongeveer tien daadwerkelijk in het onderzoek te gebruiken
zijn. Een aantal sleutelstukken uit de zestiende en begin zeventiende
eeuw is alom bekend. Naast de kaart van Jacob van Deventer (c.1562)
zijn er de plattegronden in de Civitates Orbis Terrarum van Braun en
Hogenberg (1572), de plattegrond in de Guicciardini-uitgave (1581), de
kaart van Nicolaas Geelkerken in de Rerum Frisicarum Historiae van
Ubbo Emmius (1616) en de vogelvlucht plattegronden van Egbert
Haubois (1634 en 1652). Bovendien bevinden zich in sommige collecties
nog gedrukte en handschriftkaarten, waarop de stad herkenbaar is
afgebeeld.306 In een deel van de gevallen hebben we te maken met
kopieën, in andere gevallen gaat het om originele kaarten. Het materiaal
is zeer divers: een groot deel bestaat uit plattegronden voor militair-
strategisch gebruik, waarop slechts die zaken zijn aangegeven, die
vanuit militair oogpunt gezien van belang zijn, zoals vestingwerken en
infrastructurele werken, en een andere groep bestaat uit vestingbouw-
technische plattegronden.

Alvorens aan de hand van de bovengenoemde bronnen over te gaan tot
een beschrijving en analyse van de uitleg, volgt nu eerst een analyse
van de ruimtelijke condities waarbinnen de besluitvorming, de uitvoering
en de inrichting plaatsvonden.

                                                
306 Een overzicht van het voorkomen van kaarten van Groningen in een aantal

bekende atlassen is te vinden in: Bachman (1939).
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Afb. 17 Overzicht van planeenheden in Groningen
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RUIMTELIJKE CONTEXT

Tot de grote stadsuitbreiding aan het begin van de zeventiende eeuw
speelden de ruimtelijke veranderingen van de stad Groningen zich vooral
af aan de zuidkant van de stad, bijvoorbeeld de verplaatsing van de
stadswal in het derde kwart van de vijftiende eeuw. Naast de door de
mens bepaalde elementen waren ook de natuurlijke factoren van groot
belang bij de keuze van de situering, omvang en inrichting van
grootschalige stadsuitbreidingen. Onder deze natuurlijke elementen
neemt vooral de bodem een belangrijke plaats in. De volgende
paragrafen schetsen een beeld van de invloed die de bodem heeft gehad
op het ontstaan van de stad Groningen alsmede de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad tot 1600 [afb. 17].

De bodem

De betekenis van de bodem voor de ruimtelijke structuur van de stad is
af te leiden uit bodem- en hoogtelijnenkaarten. Hoogtelijnen- en
bodemkaarten worden binnen het werkveld van de archeologie
veelvuldig gebruikt als bron, bijvoorbeeld ter indicatie van eventuele
nieuwe vindplaatsen. Zoals zal blijken uit de onderstaande paragrafen is
de combinatie van deze beide kaarten ook in het stedenbouwhistorisch
onderzoek van groot belang.

De bodemkaart voor Groningen en omgeving laat zien dat het
middeleeuwse centrum en de zeventiende-eeuwse uitbreidingen op een
uitloper van de Hondsrug liggen, een smalle zandtong die zich boven het
omringende land verhief en er voor zorgde dat terpen, zoals deze ten
noorden van de stad worden aangetroffen, voor de stad niet
noodzakelijk waren.307 Aan zowel de west- als oostzijde van deze
zandtong, de stroomgebieden van de A en de Hunze, bevond zich een
smalle strook klei. Ten zuiden van de stad, lagen veengebieden en in het
noordoosten zeeklei. Op de bodemkaart is verder te zien dat het
zandgebied bestond voor een groot deel uit kalkloze zandgrond die op
sommige plekken ijzerhoudend was. Een ander deel in het zuidwesten
van de stad was humuspodzolgrond.

                                                
307 Clingeborg (1990), 17-32; in dit artikel vinden we een zeer uitvoerige uitleg van de

verschillende grondsoorten en hun voorkomen in en rond de stad Groningen. Een
aantal profielen voor de provincie zijn te vinden in de kaarten bij Kooper (1939),
blad XII profiel V.
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Hoogteverschillen in de stad, ook al zijn die relatief summier, zijn van
belang voor stadsmorfologisch onderzoek. Voor de niet-stedelijke
gebieden zijn dergelijke kaarten relatief makkelijk te vervaardigen, maar
voor de verstedelijkte ruimte is dit echter een stuk moeilijker. Zo zijn
voor de stad Groningen de gegevens beschikbaar dankzij de
putdekselkaart van de dienst Ruimtelijke Ordening waarop de hoogten
van alle rioleringsputten staan aangegeven.308 Het aantal punten op
deze kaart is echter tamelijk gering. Op de doorgaande as vanaf het
Zuiderdiep, via de Folkingestraat, de Vismarkt en de Oude Kijk int
Jatstraat naar het Lopendediep vinden we slechts zes meetpunten. Na
interpolatie van de meetpunten - een proces waarbij alle tussenliggende
onbekende punten worden bepaald – kan toch een relatief correct beeld
van de hoogtelijnen in stad worden gegeven. Van deze techniek werd in
1984 gebruik gemaakt door het Institut für Vergleichende
Stadtegeschichte van de Universiteit van Münster in hun bewerking van
het kadastraal minuutplan van de stad Groningen.309 Eén van de
problemen met het gebruik van de putdekselkaart is dat de metingen de
situatie weergeven op het moment dat deze putdeksels werden gepeild,
een meetresultaat dat niet overeen hoeft te stemmen met de situatie
zoals deze aan het begin van de zeventiende eeuw was. Waar echter bij
het maken van dergelijke kaarten geen rekening mee wordt gehouden is
met bodemdaling en ophogingen sinds de zeventiende eeuw. Enerzijds
kan er sprake zijn van een ophoging met het cultuurdek, een laag grond
die werd opgebracht om de grond geschikt te maken voor akkerbouw.310

Het oorspronkelijke niveau van de stad zal dan dus lager hebben
gelegen dan de bovenkant van de deksels. Anderzijds kan sindsdien de
bodem door bodemdaling ten gevolge van bijvoorbeeld gaswinning ook
gedaald zijn waardoor de meting ten opzichte van de situatie in de
zeventiende eeuw niet correct is.311

Op basis van de geïnterpoleerde putdekselkaart is speciaal voor het
onderzoek naar de noordelijke stadsuitleg een computermodel gemaakt
dat als basis heeft gediend voor het verdere onderzoek naar de invloed

                                                
308 De gegevens over de putdekselhoogten zijn aanwezig bij de dienst Ruimtelijke

Ordening van de Gemeente Groningen.
309 Ehbrecht (1984), 115-145. De genoemde kaart verscheen als bijlage bij dit artikel.
310 Van Giffen (1962) en (1965/1966). Van Giffen spreekt van een laag steigeraarde

en organica die in dikte aanzienlijk wisselt.
311 De bodem van de stad Groningen sinds de vijftiende eeuw niet of nauwelijks is

opgehoogd (G.Kortekaas mondelinge mededeling). Kortekaas (1990), 42. Een
eventuele bodemdaling van de binnenstad is gezien de zandige ondergrond van de
binnenstad is een bodemdaling niet waarschijnlijk.
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van de hoogtelijnen op de structuur van de stad [afb. 18]. Op basis van
het computermodel, zoals dat in het voorgaande hoofdstuk is
beschreven, kan worden gedemonstreerd hoe, en in welke mate,
bestaande geografische gesteldheden van de ondergrond, een rol
hebben gespeeld bij zowel de situering als omvang en inrichting van een
nieuwe stadsuitleg.

Enkel al een tweedimensionale weergave van de beide kaarten, in
combinatie met de digitale basiskaart, maakt de invloed van de bodem
op de stadsmorfologie duidelijk. Aan de hand van de ontwikkelde
methode waarbij de bodem- en hoogtelijnenkaart - evenals ander
cartografisch materiaal - over de computerreconstructie heen kunnen
worden gelegd, kan de onderliggende structuur van de stad worden
geanalyseerd en beschreven. Zo valt het op dat niet alleen in de nieuwe
uitleg maar ook in de bestaande en oorspronkelijke
nederzettingsstructuur het straten- en occupatiepatroon in grote mate
de structuur van de bodem volgt. De ligging van de stad Groningen op
een uitloper van de Hondsrug, een smalle strook zand tussen de twee
riviertjes de A en de Hunze, blijkt onder meer uit de gemaakte
bodemprofielen maar is ook door de hoogteverschillen in de huidige stad
merkbaar.

De oude hoofdassen, Herestraat, Oosterstraat, Boteringestraat en
Ebbingestraat, die de directe handelsroutes vormden met Drenthe en het
noorden van de Ommelanden, bevinden zich op het hoogste deel van de
zandrug.312 Naar het oosten, bij de Poelepoort, is de kleinst mogelijke
hellingshoek te vinden, die echter groter is dan die van het Brugstraat-
tracé.313 Het verloop van de Brugstraat volgt de meest geleidelijke
stijging vanaf de A tot de Vismarkt. Deze route is waarschijnlijk het
restant van een oude meander van de A die oostelijker liep dan
tegenwoordig (ten hoogte van de Munnikeholm). De vele goederen die
op karren en wagens via deze route vanuit Friesland de stad
binnenkwamen, konden zo met minder moeite naar de markt worden

                                                
312 De Oosterstraat loopt van 5.00 m N.A.P. bij het Zuiderdiep eerst op tot 7,50 meter

ter hoogte van de Papengang (het hoogste punt) om vervolgens te eindigen op 7
meter op de hoek Grote Markt en Poelestraat. Het verloop van de Herestraat is nog
duidelijker, vanaf 3 meter (Zuiderdiep) tot 7 meter (Grote Hoogstraatje) en 6
meter (Koude Gat).

313 De stijging van het brugstraat tracé is vanaf de A-brug tot de Guldenstraat (ca.
450 meter) ongeveer 3 meter, een hellingshoek van 0,667%. Het deel tussen het
Schuitendiep tot de hoek van de Poelstraat en de Oosterstraat meet 225 meter en
stijgt hier ongeveer 4,5 meter, een gemiddelde hellingshoek van 2%.
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Afb. 18 Detail hoogtemodel van Groningen vanuit het westen.
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vervoerd dan wanneer deze route noordelijker of zuidelijker was
aangelegd. Ook wat betreft de keuze van de woongebieden is duidelijk
dat de hoger gelegen gebieden de voorkeur hadden. Wat op basis van
het genoemde model ook opvalt is dat de beide markten zijn aangelegd
op een lager gelegen deel, als het ware tussen twee ruggen ten noorden
en ten zuiden van deze markten. De Grote Markt bevindt zich op een
hoogte van 6 meter boven N.A.P. tussen de hoger gelegen delen ten
noorden en zuiden van de markt (respectievelijk tot +8,5 meter en +7,5
meter) die als eerste zijn gebruikt voor bewoning. Ook in de latere
noordelijke stadsuitleg is rekening gehouden met de bodem. Niet alleen
werd de nieuwe wijk aangelegd op het laatste deel zand ten noorden van
de oude middeleeuwse stad, in dit stadsdeel lijken de hoogteverschillen
van invloed te zijn geweest.

Bestaande verkaveling, het zogenaamde pre-stedelijk kadaster, heeft,
zoals in de latere hoofstukken zal blijken, een rol gespeeld in de
totstandkoming van de huidige vorm van de stad.314 Hoewel dergelijke al
bestaande kavelstructuren niet of nauwelijks aantoonbaar zijn, blijken zij
toch nog steeds voor te komen als begrenzing van huidige percelen.315

Voor het gebied van de Noordelijke stadsuitleg zijn naar mijn weten
dergelijke kavelstructuren niet aangetroffen in het sporadisch
archeologisch onderzoek dat hier tot nu toe werd verricht. Cartografische
analyses wijzen echter ook in de nieuwe uitleg op het overnemen van
een eerdere kavelindeling.316 Mede in het licht van de door het
computermodel verkregen inzichten over de betekenis van de
ondergrond voor de ruimtelijke structuur van de stad is de volgende
summiere schets van de stadsontwikkeling van Groningen te maken.

De ruimtelijke ontwikkeling tot 1600

De vorm en de ontwikkeling van stad Groningen zoals die zich
gedurende de periode voorafgaand aan de grote negentiende-eeuwse
stadsuitbreidingen hebben voorgedaan, is te beschrijven op basis van de

                                                
314 De term pre-stedelijk kadaster is een letterlijke vertaling van de door Morris

(1994) gebruikte term preurban cadastre.
315 Mededeling van de stadsarcheoloog G.Kortekaas naar aanleiding van het onderzoek

naar de kavelstructuur in het bouwblok tussen de Oosterstraat en de Peperstraat.
Het archeologisch onderzoek dat in de Peperstraat werd uitgevoerd toonde een
aantal van deze kavelsloten aan die overeenkwamen met de huidige begrenzingen.

316 Ik doel hiermee op enige scheve kavelbegrenzingen, bijvoorbeeld in het bouwblok
ten noorden van de Marktstraat waarvan prof. Lafrenz vermoedde dat deze
overblijfselen zouden zijn van eerdere structuren.
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vroege kadastrale plannen.317 De stad is opgebouwd uit een aantal
gebieden met een eigen morfologische structuur, die planunits kunnen
worden genoemd en het resultaat zijn van een eigen interne
ontwikkeling.

Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van twee artikelen van Van Giffen
over de vroegste ruimtelijke geschiedenis van de stad die onder de titel
Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen in
1962 en 1966 in de Groninger Volksalmanak verschenen.318 Hoewel later
onderzoek veranderingen heeft aangebracht in de interpretatie van Van
Giffen, zijn deze bijdragen nog steeds een goed uitgangspunt voor een
stadstopografische studie. Daarnaast zijn verschillende andere
publicaties van belang, waaronder de bijdragen in het boek Groningen
1040, een aantal publicaties van Overdiep en de verslagen van
opgravingen uitgegeven door de Stichting Monument en Materiaal.319

Een belangrijke theorie is dat de oorsprong van vorm van de stad
Groningen gezien moet worden in het licht van de (pré)historische
plattegrond van een groep dorpen op de zandgronden in Drenthe. Met
als voorbeeld de structuur van dorpen als Noordlaren en Emmen werkte
de archeoloog H.T. Waterbolk aan het begin van de jaren 1970 aan een
onderzoek, waarbij hij de ruimtelijke structuur van deze groep dorpen
onderling vergeleek en onder meer concludeerde dat het grondpatroon
van de plattegrond van Groningen (ook wat betreft ligging) goed in deze
groep zou passen.320 Dit patroon van de H-vormige structuur van het
esdorp wordt in Groningen gevormd door de Heren-, Ooster-, Ebbinge-
en Boteringestraat enerzijds en de St.Janstraat, Grote markt en
Vismarkt anderzijds.

In de bijdrage van Van der Veen over de kaart van Egbert Haubois,
waarin onder meer de bevindingen van Van Giffen worden gebruikt,
worden drie kernen genoemd die rond het jaar 1000 de basis zijn
geworden voor de nederzetting: De handelsnederzetting langs de
opvaart naar de A, zich uitstrekkend naar de Vismarkt; de agrarische
nederzetting op de plek van de huidige Grote Markt, en een geestelijk

                                                
317 Deze methode is afgeleid van de binnen de stadsmorfologie gebruikte methode (zie

deel 1). Als basis zijn de kadastrale minuutplannen uit ca. 1832 gebruikt die in het
Gemeente Archief Groningen aanwezig zijn G.A.G. toeg. 1536, sign. 6589

318 Van Giffen (1962) en (1965/1966).
319 Boersma (1990). Overdiep (1984).
320 Waterbolk (1973), 429-439.
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centrum rond de St.Walburgskerk.321 De agrarische nederzetting werd
gevormd door twee parallelle straten en een daar loodrecht op staande
verbinding over de beide markten naar de A en de Hunze. In de
structuur van deze agrarische nederzetting herkende Waterbolk een
opbouw die ook in de Drentse esdorpen, zuidelijker op de Hondsrug,
voorkwam. In lijn met de agrarische nederzetting interpreteerde Van der
Beek de wig-vorm van de Vismarkt als een grote vee-vanger: het vee
kon op een doorwaadbare plaats, gelegen aan het einde van de
Brugstraat, de A oversteken en werd vervolgens bijeengedreven op de
vismarkt.322 Kijken we echter naar de resultaten van het cartografisch
computergestuurde onderzoek, dan ligt veeleer de conclusie voor de
hand dat de bodem en vooral de hoogteverschillen, ter weerszijden van
de markt, aan de basis van de toelopende rooilijnen van de noord- en
zuidkant van de markt liggen, hoewel dit een gebruik als veevanger
natuurlijk niet uitsluit.

Waarschijnlijk werd in het begin van de twaalfde eeuw begonnen met de
aanleg van de eerste wal rondom de stad.323 De getijden waren, nog tot
in de vorige eeuw, in de A en de Hunze merkbaar. Mede hierom zijn
deze riviertjes waarschijnlijk nooit als vestinggracht gebruikt.324 Met de
aanleg van deze eerste wal veranderde het karakter van de nederzetting
van een op de landbouw gericht dorp tot een marktcentrum. Duidelijk is
dit te zien aan de veranderingen in de bebouwing die plaatsvonden
rondom de Grote Markt.

Binnen de eerste middeleeuwse stadswal valt de stadsstructuur uiteen in
drie belangrijke delen, namelijk ten noorden en ten zuiden van de Grote
Markt en Vismarkt, en het gebied westelijk van De Laan en de
Munnekeholm. Het zuidelijk deel, tussen de Oosterstraat en de
Herestraat, kenmerkt zich door een structuur van voor- en achterstraten
(de Gelkingestraat vormt hierbij de achterstraat), een structuur die in
het oostelijk gelegen deel ten zuiden van de Vismarkt lijkt te zijn
voortgezet. Het deel ten noorden van de Grote Markt bood in de
Middeleeuwen vooral ruimte voor grote kloostercomplexen, en laat
derhalve een aantal grote ondoorsneden bouwblokken zien. Het deel
achter de Martinikerk is de plaats waar vanaf 1040 de

                                                
321 Boiten (1983), 34.
322 V.d. Beek, mondelinge mededeling.
323 Van Giffen (1962), 80 geeft verschillende dateringen op basis van een aantal in

kronieken genoemde jaren. De bij het artikel gevoegde kaart geeft de verschillende
tracés van de wallen weer.

324 Overdiep (1961), 81. Van Giffen (1962), 81



E.A.Koster –Stadsmorfologie

181

bisschopsgoederen lagen.

In het westelijke deel van de middeleeuwse stad (grofweg de parochie
van de A-kerk) heeft vooral de rivier de A de vorm van de plattegrond
bepaald. Oostelijk van de A (tot in het bouwblok oostelijk van de straten
De Laan en de Munnekeholm) is duidelijk te zien dat het stratenpatroon
de contouren van deze rivier volgt. Het lijkt hierdoor aannemelijk dat de
drie kleine nederzettingen, een agrarische zuidelijk van de Grote Markt,
de religieuze ten noorden daarvan en een meer op de rivier gerichte
woonkern langs de oevers van de A, naar elkaar toe zijn gegroeid. Dit
proces begon eerst ten zuiden van de beide markten om zich van daaruit
verder te ontwikkelen in noordelijke richting op de daar gelegen es.

Zowel ten zuiden, als ten noorden van deze drie kernen zijn de essen te
vinden, de bij de nederzetting horende akkerbouwgebieden.
Archeologisch onderzoek, heeft verder aangetoond dat ook het gebied in
het noordwesten van de stad (Oude Kijk in’t Jatstraat) lange tijd
gebruikt is als akkerland.325 Dit akkerland strekte zich, wat betreft de
noord-es, uit tot voorbij de latere Nieuwe Boteringepoort, zoals dat nog
in de verkavelingsstructuur op verschillende negentiende-eeuwse
kaarten te zien is. Het grasland van de nederzetting lag in het gebied
van de beide stroomdalen langs de Hunze en de A.

Rondom deze kernen ontstond al in de vroege Middeleeuwen een eerste
aarden wal. Deze wal is een verklaring voor de smalle zone ten noorden
van het huidige Zuiderdiep, ter hoogte van de Carolieweg. Ten noorden
en oosten van de stad is een vergelijkbare structuur te vinden met een
muurstraat parallel aan de wal, en een hier dwars op geplaatste
verkaveling. De plaats van de oude middeleeuwse stadsmuur wordt niet
alleen bevestigd door geschreven bronnen en archeologisch onderzoek,
maar ook door cartografisch materiaal, zoals de kaart van Jacob van
Deventer.326 De stadsmuur waarvan resten, met uitzondering van het
westelijke deel, rondom de stad zijn teruggevonden, kan als geheel
getypeerd worden met de in de stadsgeografie gebruikte term fringe
belt.

Aan het einde van de dertiende eeuw begon de stad Groningen met het
omleiden van de rivier de Hunze langs de stad via het nieuw gegraven

                                                
325 Boersma (1990), 63.
326 Aan het einde van zowel de Oosterstraat als van de Herestraat zijn beide poorten

nog zichtbaar in het kaartbeeld.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

182

Schuitendiep.327 Eind veertiende eeuw werd de sluis bij de monding van
de Hunze verplaatst.328 Niet alleen werden op deze manier de
scheepvaart en de daarmee verbonden handel naar de stad gebracht,
maar ook was op deze manier het waterpeil in de stadsgrachten en de
Hunze en de A beter te reguleren.329 Kooper zegt over de veranderingen
aan het einde van de veertiende eeuw: Mogelijk is de verplaatsing van
de sluis in 1365 de scheepvaart ten goede gekomen; tot een
bevredigende verbetering van de afwatering van het stroomgebied der
Hunze heeft zij zeker niet geleid.330 Rond 1470 werd in het verlengde
van het Schuitendiep een nieuwe gracht aan de noordzijde van de stad
langs de Oude Boteringe- en Ebbingepoorten gegraven, waarmee een
directe verbinding tussen de A en het Schuitendiep ontstond.331

Uit militair technisch oogpunt gezien was het echter niet mogelijk het
Schuitendiep tegelijkertijd te gebruiken als defensieve gracht en als
waterweg. Het diep zou immers verder stroomopwaarts door de vijand
kunnen worden afgedamd waardoor de gracht droog kwam te staan. De
oplossing voor dit probleem was het nieuwe diep buiten de stadsgracht
aan te leggen en het van de gracht te scheiden door een smalle strook
land, waardoor een dubbele waterlinie oostelijk van de stad ontstond. In
dit deel ten oosten van de stad, waar de stadsgracht niet samenvalt met
het in de vijftiende eeuw gegraven Schuitendiep, wordt een brede strook
aangetroffen met een sterk afwijkend patroon, het vormt als zodanig
een eigen planunit.332 Het gebied zou later, na de aanleg van de
zeventiende eeuwse fortificatiewerken ten oosten van de stad, ruimte
bieden voor de bouw van bijvoorbeeld het stadhouderlijk paleis.

De vraag doet zich voor waarom aan respectievelijk de noord- en
zuidzijde van de stad dergelijke complexe maatregelen niet nodig waren.

                                                
327 Overdiep (1984), 54.
328 Boersma (1990), 43-66, hier 50. Van Giffen (1962), 73. Van Giffen en Boersma

geven als datering voor het graven van het Schuitendiep het jaar 1260. De kaart
die Van Giffen maakte (afb.1) laat zien dat deze eerdere afsnijding een andere is
geweest als die van het latere Winschoterdiep dat in 1350 werd gegraven.

329 Dat de veranderingen effect hebben gehad was merkbaar. Ten eerste zal het de
scheepvaart (en de handel in de stad) ten goede zijn gekomen dat zij dichter bij de
stad konden komen. Van dat dit ook werkelijk gebeurde getuigt een aantal
toponiemen die we ten oosten van de stad aantreffen: de Schuitenschuiversschans
en de latere benaming Turfsingel.

330 Kooper (1939), 85.
331 Van Giffen (1962), 87.
332 Op deze zone zal later in dit hoofdstuk, waar de veranderende fortificatie wordt

besproken, nog verder worden ingegaan.
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Een directe verbinding tussen de westelijk van de stad gelegen A en het
oostelijk gelegen Schuitendiep was ten zuiden van de stad niet mogelijk.
De stenen beer (muurwerk) die op kaarten te zien is in de gracht onder
het bolwerk in de zuidoosthoek van de stad is hiervoor een duidelijke
aanwijzing. Deze verbinding werd pas mogelijk op het moment dat het
Zuiderdiep, de oude stadsgracht, via het huidige Kattendiep werd
verbonden met het Schuitendiep bij de Steentilpoort.333 Hetgeen
mogelijk was nadat de stadswal aan het einde van de vijftiende eeuw
naar het zuiden was verplaatst, en het huidige Zuiderdiep zijn functie als
gracht verloor. Ten noorden van de stad is er echter een andere situatie.
Het Schuitendiep splitst zich ter hoogte van het bolwerk voor de
Ebbingepoort. De noordelijke tak stroomt via het Selwerderdiepje naar
de rivier de Hunze ten noorden van de stad. De tak die om het
Ebbingebolwerk afbuigt naar het westen stelt ons voor een aantal
vragen. Voor de oostzijde en de zuidzijde van de stad bleek dat terdege
rekening is gehouden met de vestingbouwkundige eisen. De gracht en
het diep mochten niet samenvallen, en stonden slechts door middel van
te reguleren doorvoeren met elkaar in verbinding. Ten noorden van de
stad lijkt het, onder meer door het ontbreken van dammen in de gracht,
alsof deze situatie geheel teniet werd gedaan. Vielen de gracht en de
waterweg hier samen of berust de interpretatie van wat in verschillende
kaarten te zien is op een hardnekkig misverstand en kan ook hier niet
gesproken worden van een doorgaande route naar het Reitdiep?

Belangrijk is ook de nieuwe wal die circa 1470, op het moment dat het
de stad voor de wind ging, werd aangelegd op de plaats van het huidige
Verbindingskanaal.334 Over de nieuwe verdedigingswerken schrijft Van
Giffen: De vroegere rol van de stadsmuur wordt nu, omstreeks 1470,
overgenomen door de […] hoge aardewal of het bolwerk.335 De moderne
wal werd uitgevoerd met een aantal bolwerken en een groot rondeel in
de zuidwest hoek van de stad. Wijn schreef al dat bij de aanleg van de
nieuwe wallen veel stadsbesturen de oude muren in stand lieten.336 De
uitbreiding gaf ruimte voor een nieuwe wijk, die zich vooral in de
zuidoosthoek snel ontwikkelde. Omdat het Schuitendiep ten noorden van

                                                
333 Op de kaart van Geelkercken (1616) staat deze nieuwe gracht aangeduid met de

letter D. De legenda verklaart: Porrò literâ D. indicat novam fossam ex Ahâ amné
perduci coeptam, mediaq, ferè parte absolutam.

334 Van Giffen (1962; 1965/66).
335 Van Giffen (1962), 87. Wijn (1934), merkte op dat de meer algemene invoering

van het vuurgeschut maakte de bestaande verdedigingswerken ten eenenmale
ontoereikend (252).

336 Wijn (1934).
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de stad afboog naar het westen en via het Selwerderdiepje verder liep
naar de Hunze, treffen we hier slechts een smal bouwblok aan op het
tracé waar de muur heeft gelegen.

Naast de planunits in de middeleeuwse stad en de genoemde muur
zone, hebben nog andere ruimtelijke ingrepen geleid tot herkenbare
planunits. Ofschoon sommige van deze later in dit boek uitvoeriger aan
de orde zullen komen wil ik ze hier alvast noemen, omdat zij belangrijke
planunits zijn. De eerste extensie is het deel westelijk van het riviertje
de A. Met de vervanging van de stadsmuur door een nieuwe aarden wal,
voorzien van rondelen en bolwerken, werd dit stadsgebied voor de
eerste maal vergroot. Ten westen van de stad, op de plek van de
eeuwenoude route naar Leeuwarden, werd de wal zodanig gelegd dat de
haven langs de A binnen de stadsmuren kwam te liggen, hetgeen twee
nieuwe waterpoorten noodzakelijk maakte. Tevens moet een kleine
uitbreiding worden genoemd die op de kruising van het Damster- en het
Schuitendiep, oostelijk van de middeleeuwse stadsmuur, was
ontstaan.337

In de plattegrond van de na 1470 ontstane nieuwe uitbreiding werd
meermaals ingegrepen, vanwege de strategische ligging van het gebied.
Gedurende het derde kwart van de zestiende eeuw werd deze zuidflank
van de stad twee maal ingrijpend veranderd door de aanleg van de twee
citadellen.338 De Spaanse dwangburcht moest tussen de Oosterpoort en
het grote bolwerk ten westen van de Herepoort, half binnen half buiten
de laatstgenoemde poort komen.339 De plannen voor deze burcht werden
gemaakt door de Italiaanse ingenieur Bartolomeo Campi in opdracht van
Alva. Op 29 oktober 1569, een jaar na de eerste plannen, begonnen de
eerste werkzaamheden. Op 1 augustus 1570 legde Caspar de Robles de

                                                
337 Op de plaats van de oude Schuitenschuiversschans, een ter verdediging van de

stad aangelegde schans, net buiten de Steentilpoort, bestond al eerder een kleine
nederzetting. Er werd vooral turf verhandeld die in die periode uit de veengebieden
in het noorden van Drenthe kwam. Door de oprichting van een gilde waarin alleen
stadsburgers mochten deelnemen, door het stapelrecht en door de verlegging van
de afvoerroute langs de stad, kreeg Groningen op dit gebied zo groot als een regio
het monopolie in handen. Met de aankoop van de veengebieden die eerder in het
bezit waren van een aantal Stichtse edelen, en met de aanleg van het diep naar
Foxhol en Sappemeer verschoof deze handel aan het begin van de zeventiende
eeuw naar de Veenkoloniën ten oosten van de stad. Keuning (1933); Kooij (1994);
Koster (1997), 91-102.

338 Deze veranderingen werden al meerdere malen uitgebreid bestudeert. Van den
Heuvel (1983), hier vooral 119-126 en 164-165; Baks (1994), 28-52.

339 Vd. Heuvel (1983), 119.
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eerste zoden voor het zuidelijke bastion. Toch duurde het nog tot
augustus 1576 voordat de verstening van de noordelijke bastions
voltooid was en de stadsgracht kon worden doorgestoken om de
binnenste gracht vol water te zetten.340 Nog geen jaar later (28 februari
1577) kreeg de stad al weer toestemming van de stadhouder om de
dwangburcht af te breken. In oktober was dit werk voltooid en werd de
oorspronkelijke wal weer gesloten.341 Een tweede kasteel ontstond aan
het einde van de zestiende eeuw. De Staten-Generaal en Graaf Willem
Lodewijk vreesden nieuwe onlusten in Groningen en besloten tot de
bouw van een nieuwe dwangburcht ten zuiden van de Oosterpoort.342

Met de afbraak van het Staten-kasteel in 1607 en het herstel van de wal
aan de zuidzijde van de stad begon een nieuwe tijdvak in de ruimtelijke
geschiedenis van de stad.

Samenvattend kunnen we stellen dat de oude middeleeuwse stad uit een
aantal herkenbare planunits is opgebouwd, die een duidelijk beeld geven
van de stapsgewijze ontwikkeling van de stad vanuit drie kernen. De
ringvormige zone rondom de middeleeuwse stad, op de plaats van
eerdere verdedigingslinies, neemt hierbij een belangrijke plaats in en
onderscheidt zich duidelijk als één of meerdere afzonderlijke plandelen.
De waterhuishouding rondom de stad lijkt zich te concentreren op
enerzijds de loop van de rivier de A, en anderzijds de loop van het aan
het begin van de vijftiende eeuw gegraven Schuitendiep.

De situering van de uitleg

Maar wat weten we van de omgeving van de stad, in het bijzonder van
de situatie waar aan het begin van de zeventiende eeuw de nieuwe
uitleg is ontstaan? De meeste cartografische documenten, van vóór het
begin van de negentiende eeuw, geven weinig of geen informatie over
de omgeving en de verkaveling van de buiten de stadsmuur gelegen
landerijen. Aan de vooravond van de laat negentiende eeuwse
ontmanteling van de stad groeide de interesse in de morfologische
structuur van deze nieuw te ontwikkelen gebieden. Vergelijken we
bijvoorbeeld de plattegronden die door de firma Scholtens zijn
uitgegeven voor de jaren 1877, 1887 en 1895 met elkaar, dan zien we

                                                
340 Baks (1994), 36.
341 In hoeverre het latere ravelijn voor de Oosterpoort een overblijfsel is van het

kasteel is niet duidelijk.
342 Reyntjes (1914), 203.
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een toenemende belangstelling voor de vorm en inrichting van de
gebieden ten noorden, oosten en westen van de stad [afb. 19].343 Die
belangstelling had ongetwijfeld te maken met de komende
stadsuitbreidingen.344 Hiertoe werden de oriëntatie maar vooral ook het
formaat van de latere twee kaartbladen zodanig gewijzigd, dat op
dezelfde schaal (1:5.000) een groter gebied kon worden afgebeeld en de
nieuwe gemeentegrenzen in beeld kwamen.

Het beeld dat deze kaarten geven van de omgeving van de stad, is tot
op de dag van vandaag van belang voor historische kennis over de
vroegste ruimtelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is direct gekoppeld
aan het op de genoemde kaarten zichtbare verkavelingspatroon. Ten
noorden van de stad, buiten de Nieuwe Boteringepoort, is een structuur
te zien die sterk afwijkt van de rest van de omgeving van de stad. Een
aantal uitzonderingen daargelaten, is er rondom de gehele stad een
verkavelingspatroon in relatief grote rechthoekige blokken, kavels die
over het algemeen wat betreft hun oriëntatie gekoppeld lijken te zijn aan
de belangrijkste infrastructurele elementen als de riviertjes de A en de
Hunze, het Reitdiep, de Kleisloot en een aantal van de belangrijkste
uitvalswegen. Ten noorden van de stad, ter weerszijden van de
Boteringestraat, is daarentegen een structuur zichtbaar van smalle,
maar lange, stroken land.345 Ook de hierbij behorende smalle en dicht op
elkaar gelegen bebouwing (woningen) valt op.

Uit het beschikbare kaartmateriaal blijkt dat de prestedelijke
verkavelingsstructuur, op de plaats van de latere zeventiende-eeuwse
stadsuitleg, afwijkt van die van de omgeving. Deze structuur, die voor
verschillende dorpen in Drenthe als kenmerkend wordt beschreven voor
een es, een gebied aan de rand van het dorp geschikt gemaakt door
bemesting voor akkerbouw of grasland, treffen we ook ten noorden van
de Oude Boteringepoort aan. Juist de ligging, aan het einde van de

                                                
343 Plattegronden uitgegeven door Scholtens: 1877: G.A.G. toeg. 1536, sign. 658;

1890: toeg. 1536, sign. 5684; 1895: toeg. 1536, sign. 6095.
344 Opgemerkt moet worden dat deze onderverdeling slechts in grote lijnen werd

weergegeven zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit de vergelijking van het gebied ten
oosten van de stad zoals weergegeven op de kaart van Scholtens (1887) en een
plan voor verbetering van de weg langs de gracht aan deze kant van de stad.

345 Waarschijnlijk is van een dergelijke verkaveling in lange smalle stroken ook sprake
geweest in het gebied ten zuiden van de stad, de relatief vroege ontwikkeling van
dit gebied heeft deze structuur echter verstoord.
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Afb. 19 Kaart Groningen met strokenverkaveling ten noorden van de
stad (1895). GAG. Toeg.1536 sign. 6095.
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 uitloper van de Hondsrug, maakte deze plek uitermate geschikt voor
een nieuwe uitbreiding van de stad. Toch besloot het stadsbestuur niet
enkel op de hoger gelegen noordelijke es uit te breiden, maar ook het
gebied oostelijk van het Schuitendiep, en daarmee de kleine
nederzetting van schuitenschuivers buiten de muur, bij dit project te
betrekken. Het hoe en waarom van deze uitbreidingsoperatie komen
hieronder uitgebreid aan de orde.
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CONCLUSIE

De planning en aanleg van de zeventiende eeuwse uitleg van de stad
Groningen zijn tot op heden onvoldoende bestudeerd in de context van
de militaire, economische en ruimtelijke geschiedenis van de stad. In
deze studie ligt de nadruk vooral op de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij
met name met behulp van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld
computermodel gewezen kan worden op de betekenis van de
bodemstructuur voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat dergelijke condities ook een rol
hebben gespeeld bij de keuzes met betrekking tot de situering, aanleg
en inrichting van de noordelijke stadsuitleg aan het begin van de
zeventiende eeuw. Daarover gaan de volgende hoofdstukken.
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PRESTEDELIJKE STRUCTUUR

INLEIDING OP DE BESCHRIJVING VAN DE PRESTEDELIJKE STRUCTUUR VAN DE
NOORDELIJKE STADSUITLEG

Het onderzoek naar de prestedelijke structuur komt overeen met
onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de plattegrond van
een stad. Een dergelijk onderzoek, zou de onderligger moeten zijn voor
elk stadstopografisch onderzoek en vindt plaats op basis van
geschreven- en getekende archiefbronnen aangevuld met gegevens uit
archeologisch onderzoek. Goede voorbeelden van prestedelijk onderzoek
zijn de publicaties van J.C.Visser en J.J.Raue over respectievelijk
Schoonhoven en Delft, en de publicatie over het ontstaan en de
ontwikkeling van de stad Leiden door Van Oerle.346 De reconstructie (van
het voorstedelijk landschap) is de sleutel voor het inzicht in de
stadwording, zo motiveerde Van Oerle zijn ruime aandacht voor de
voorstedelijke periode.347 Welk materiaal is hiervoor beschikbaar, hoe
kan dit worden bestudeerd en wat voor gegevens kan in het geval van
Groningen een onderzoek naar de voorstedelijke structuur van de
noordelijke stadsuitleg opleveren? Dit hoofdstuk wil een antwoord geven
op deze vragen.

In de inleiding van zijn studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van de
stad Delft schrijft Raue dat de overeenkomst tussen de maatvoering, het
verkavelingsbeeld, het grondgebruik in het polderland en de
perceelsindeling in het stedelijk gebied kan wijzen op twee dingen: ofwel
een volbouwen van het platteland, ofwel een bewuste planmatige
aanleg.348 In het eerste hoofdstuk analyseert hij dan ook de rurale
verkaveling van de regio, het Westland, en de ligging van de stad Delft
daarin, met behulp van een aantal cartografische documenten die
worden gerelateerd aan het kadastraal minuutplan.349 Daarnaast
gebruikt hij een middeleeuws grondbelasting register dat voor een
aantal jaren is overgeleverd.350 Ook gaat hij in op de problemen die het

                                                
346 Visser (1964); Raue (1982); Van Oerle (1975).
347 Van Oerle (1975), XXI.
348 Raue (1982), 4.
349 Niermeyer (1944).
350 Een deel van het tijnsen-register werd in 1967 door Visser en Kossmann gebruikt

voor het bepalen van de omvang van het Delftse stadsgebied. Visser (1967).
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gebruik van kaarten bij dit type onderzoek kan geven.351 Afwijkende
oriëntatie en onjuiste maatvoering van de kaartbladen kunnen in
sommige gevallen leiden tot interpretatieproblemen, maar door
archeologisch- en archiefonderzoek kunnen dergelijke vragen soms
worden beantwoord. Het onderzoek van Raue laat zien dat aanvullend
onderzoek naar de bodemstructuur belangrijk kan zijn bij het
beschrijven van de stedelijke ontwikkeling. Op vergelijkbare wijze maakt
ook Van Oerle gebruik van verschillende soorten bronnen, die via een
retrospectieve werkmethode worden bewerkt tot een reconstructie van
het oorspronkelijke prestedelijke landschap. Voor de vroege periode acht
Van Oerle vooral cartografische bronnen van groot belang, hierop staan
namelijk de oudste verbindingen - via het water – aangegeven.
Schriftelijke archivalische bronnen kunnen hier in veel gevallen geen
bijdrage leveren.

Een dergelijke reconstructie van de oude landschapsindeling is, zo
schrijft Van Oerle, moeilijker voor gebieden waar zich nieuwe bewoners
vestigden, omdat als gevolg daarvan de structuur van wegen en
waterwegen ingrijpend werden gewijzigd ten behoeve van
stedenbouwkundige eisen. Daardoor zijn oude patronen moeilijk te
herkennen en moeten deze met behulp van van andere gegevens
worden gereconstrueerd.352 Van Oerle omzeilt in zijn onderzoek
dergelijke hindernissen door twee vooronderstellingen. Ten eerste dat de
verkavelingen worden gekenmerkt door een grote regelmaat in de vorm.
Ten tweede dat er sprake is van een sterk conservatisme in de
verkaveling van het agrarisch landschap.353 Deze twee factoren zorgen
ervoor dat, als eenmaal de grondvorm (basistypologie) is vastgesteld, de
delen die zijn weggevallen makkelijk aan te vullen zijn. Ook de
reconstructie van de morfologische structuur van het prestedelijke
gebied ten noorden van de stad Groningen is gebaseerd op een
dergelijke hypothese.

                                                
351 Raue (1982), 63.
352 Soortgelijke problemen treffen we ook aan in het werk van Raue en Visser.
353 Van Oerle (1975), 28.
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DE RECONSTRUCTIE VAN HET PRESTEDELIJK LANDSCHAP

In dit onderzoek wordt in de lijn van de bevindingen van Van Oerle,
Raue en Visser, uitgegaan van de hypothese dat fysieke elementen van
de geografische onderligger een belangrijke rol spelen bij de aanleg van
steden. Om externe factoren, of zoals Morris ze betitelt urban form
determinants, te kunnen bestuderen, moet zoveel mogelijk informatie
worden verzameld die aan kan geven hoe de situatie was voor de
vestiging. Die kan uit verschillende bronnen komen. Het cartografisch en
geschreven bronnenmateriaal zijn voor de reconstructie van een eerdere
fase belangrijke. Het archeologisch onderzoek levert tevens veel
bruikbare informatie op, hoewel dat in het merendeel van de gevallen
beperkt blijft tot een klein gebied. Hetzelfde is het geval bij het gebruik
van gegevens uit de fysische geografie: in de stad kunnen vaak alleen
op bereikbare plaatsen gegevens worden verkregen over bijvoorbeeld de
bodemstructuur.

Als we in Groningen de verkaveling van de gebieden rond de stad met
behulp van cartografisch materiaal onderzoeken zien we duidelijk
verschil tussen de verkaveling ten noorden van de stad en de
verkaveling in de wester- en ooster stadshamrik. De verkaveling van de
gebieden ten oosten en westen van de stad bestaat uit grote blokken.354

Op het laatste stukje van de zandrug waarop de stad Groningen lag is
sprake van een strokenverkaveling met smalle, maar lange stroken die
in de oost-west richting lopen. De smalle strokenstructuur staat
loodrecht op de weg die vanuit de Boteringepoort de stad verliet in de
richting van Adorp. Het lijkt aannemelijk dat deze verkaveling al bestond
vòòr de nieuwe fortificatiewerken ten noorden van de stad werden
aangelegd; de structuur lijkt zich immers niets aan te trekken van de
bastions. In zijn analyse van de grondsoorten in en rond de stad
Groningen stelt Clingeborg: De meeste dekzandgronden zijn geschikt
gemaakt voor de akkerbouw. Omdat ze van oorsprong arm zijn aan
voedingsstoffen moesten deze gronden worden bemest met potstalmest,
plaggen, slib enzovoorts. […] Op tal van plaatsen in en rond de
binnenstad, […], zijn bij waarnemingen oude bouwlanden aangetroffen.

                                                
354 De verschillen in de verkaveling aan de noordzijde van de stad zijn duidelijk te zien

op verschillende eind negentiende eeuwse plannen voor de herinrichting van de
gebieden buiten de oude stadswallen. Bijvoorbeeld: Gemeente Groningen, plan van
uitleg 4, sectie A en D, G.A.G. nr. 358g. De aanduiding van kadastrale nummers op
deze kaart laat duidelijk zien dat de lange percelen in het gebied ten noorden van
de stad vrijwel allemaal ongedeeld waren.
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Afb. 20 Detail van de noord es op de kaart van Geelkerken (1616).
Foto: GAG.
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Waar deze akkerbouwgronden in de binnenstad lagen is het vrij zeker
dat deze tot ver in de middeleeuwen in gebruik gebleven zijn. De minder
gunstige gronden zijn relatief snel bebouwd voor bewoning.355 Uit recent
archeologisch onderzoek is gebleken dat dergelijke bouwlanden ook
voorkomen in het gebied dat tussen de huidige Noorderbinnensingel en
de Nieuwe Ebbingestraat, op de hogere kalkloze zandgronden lag.356

Veel auteurs spreken over de invulling van het gebied van de latere
uitleg, als een gebied met moestuinen en boomgaarden, dat door middel
van hagen verdeeld was in smalle stroken [afb. 20]. Noomen
concludeert echter op basis van de lichte contouren die Nicolaas
Geelkerken in 1616 aangaf op zijn plattegrond binnen de contouren van
de nieuwe uitleg dat we geen typische Drentse es zien, maar
onregelmatige kampjes, door boomwallen omzoomd; verspreide
bebouwing langs de weg, met hier en daar een verdichting.357 Dit is
echter niet de structuur die we aantreffen op de negentiende-eeuwse
kaarten, met hun verkaveling in smalle stroken. Ook kloppen deze
gegevens niet met het beeld van de kaart van Jacob van Deventer.
Recent archeologisch onderzoek aan de rand van de uitleg, op de plaats
van het rondeel voor de Boteringepoort, heeft hierover nog geen
uitsluitsel kunnen geven. Opvallend is tevens dat Noomen in een van
zijn noten stelt dat vertuining zou later ook buiten de Nieuwe
Boteringepoort aan de Moesstraat plaats vinden.358 Echter ook hier werd
tot in de negentiende eeuw de eerder genoemde strokenverkaveling
aangetroffen.

De reconstructie van het prestedelijk landschap rond de stad Groningen
wordt bemoeilijkt door de relatieve schaarste aan bronnen en
betrouwbare gegevens. Archeologische vondsten bevestigen de
veronderstelling dat de perceelsstructuur, zoals deze op negentiende-
eeuwse kaarten nog wordt aangetroffen, doorliep over het gehele
zandgebied, dus tot aan de oude stadsgracht (of in een eerdere periode
tot bijna op de Vismarkt). Een dergelijke perceelsstructuur is gebruikelijk
voor gebieden die gebruikt worden als akkerland. Uit de bronnen is
bekend dat het gebied van de Noordelijke uitleg werd gebruikt voor
moestuinen en boomgaarden, hetgeen dus met een dergelijke
verkaveling overeen kan stemmen. Verdere aanwijzingen voor hoe het
gebied er voor de uitleg uit heeft gezien ontbreken echter, en ook
                                                
355 Clingeborg (1990), 17-32.
356 Kortekaas (1998).
357 Noomen (1990), 97-144, hier 117.
358 Noomen (1990), noot 133.
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archeologische gegevens met betrekking tot de verkaveling en het
gebruik van het gebied ontbreken voor een groot deel.

Voor de noordelijke stadsuitleg kan worden gesproken van een aantal
variabelen die de aanleg in zekere mate hebben gestuurd. Ten eerste
zijn er de uitvalswegen in de richting van Adorp en Appingedam die niet
verlegd konden worden.359 Ten tweede is er de waterhuishoudkundige
situatie rondom de stad Groningen. Zo werd sinds het begin van de
vijftiende eeuw een deel van het Hunzewater afgeleid via het
Schuitendiep en het Selwerderdiepje.360 Ten derde is er als belangrijke
bepalende factor de fysieke gesteldheid van de bodem. Verschillen in
hoogte en grondsoort hebben een rol gespeeld bij de keuze voor een
aanleg van de nieuwe stad ten noorden van de middeleeuwse stad.

De vraag is evenwel gewettigd of al deze factoren een doorslaggevende
rol hebben gespeeld bij de keuze om de stad aan de noordzijde uit te
breiden, en zo ja in welke mate. Zowel naar het westen als in oostelijke
richting was een dergelijke uitleg op basis van fysieke factoren moeilijker
uitvoerbaar en daardoor duurder geworden. Daarbij komt dat het gevaar
van overstromingen van een eventuele uitleg in de beide
stadshamrikken zeker niet ondenkbaar was.361 Een uitbreiding aan de
zuidkant was om andere, meer economische, redenen niet mogelijk. De
wallen aan deze kant van de stad waren immers enige decennia eerder
volledig vervangen, mede op kosten van de Staten-Generaal.
Verplaatsing van deze kostbare werken ten behoeve van een uitbreiding
waarvan de noodzaak onduidelijk was, zou zeker op weerstand hebben
gestoten. Een nieuw stadsdeel aan de noordzijde van de oude stad leek
hierdoor de enige mogelijkheid, en de geschiktheid van het terrein
ondersteunt deze stelling.

De hoogte en de grondsoort hebben bij de bepaling van de begrenzing
aan de noordflank van de nieuwe uitleg nauwelijks een rol gespeeld. Ten
noorden van de nieuwe Boteringepoort strekt zich de zandrug nog
verder uit, ongeveer tot aan het einde van de Moesstraat en de huidige
Noorderbegraafplaats. Voor de westelijke grens heeft de bodem wel een

                                                
359 De invloed van deze wegen op de planning zal in een later hoofdstuk over de

infrastructuur nog aan de orde komen.
360 Wanneer deze diepen worden ingetekend op de hoogtelijnenkaart dan blijkt dat zij

werden aangelegd in het lager gelegen deel ten oosten van de stad.
361 Op verschillende plaatsen langs de randen van de oude binnenstad zijn nog resten

van speciale waterkeringen terug te vinden welke bij hoogwater de stad moesten
behoeden voor overstroming.
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belangrijke rol gespeeld: de nieuwe bastions liggen op de grens van
zand en vaag- of kleigrond. Ten aanzien van de hoogteverschillen waren
er vergelijkbare beperkingen: naar het noorden was een grotere uitleg
mogelijk geweest, naar het westen toe bevinden zich de bastions op de
isolijn van 1,5 meter boven N.A.P.362 Bij de vaststelling van de oostelijke
begrenzing lijken vorm en vooral vestingbouwkundige argumenten de
overhand te hebben gekregen. De fortificatiewerken die werden
aangelegd oostelijk van de lijn Boterdiep-Schuitendiep werden deels op
een kleilaag gebouwd en liggen voor het grootste deel in gebieden
tussen 0,5 en 0,25 meter boven N.A.P. Een regelmatige vorm van de
fortificatie werken heeft hier een grotere invloed gehad dan de
aanwezigheid van goede bouwgrond.

Kunnen dergelijke kleine hoogteverschillen werkelijk invloed hebben op
de planning van de stad? In de bronnen is hier niets over terug te
vinden, maar wel vermelden vestingbouwkundige handboeken zoals die
van Stevin, Marolois en anderen, dat het wenselijk is op zo vlak mogelijk
terrein te bouwen. Dit lijkt echter meer betrekking te hebben op
heuvelachtig of bergachtig terrein. De belangrijkste beslissingen ten
aanzien van de circumvalentie werden genomen door lokale ingenieurs
en landmeters, die goed op de hoogte bleken te zijn van de gesteldheid
van het terrein. Zeker voor een gebied dat voor een groot deel bestond
uit moestuinen en boomgaarden valt een hoogteverschil van 4 meter
zeker op. De hoogteverschillen zullen waarschijnlijk weinig invloed
hebben gehad op de vorm van de fortificatiën, zoals blijkt uit de aanleg
van het deel ten oosten van het Schuitendiep en Lopende diep. Met de
grondsoort lijkt zeker naar het westen toe meer rekening gehouden te
zijn, hoewel ook hier moet worden vermeld dat ook de aansluiting bij de
oude stad een belangrijke vormbepalende factor is geweest. Het enige
dat met zekerheid kan worden gezegd over de invloed van de bodem op
de keuze waar de uitleg moest komen, is dat het terrein ten noorden van
de stad het meest gunstige was.

                                                
362 Opvallend is de loop van de Nieuwe Boteringestraat in dit kader, deze loopt tot aan

de kruising met de Appelstraat over het hoogste punt van de uitleg op ongeveer 4
meter boven N.A.P.
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DE KAART VAN JACOB VAN DEVENTER ALS BRON

In de categorie kaarten die inzicht kunnen geven in de oorsprong van de
stedelijke plattegrond van Nederlandse steden spelen de meer dan 250
kaarten van Jacob van Deventer ongetwijfeld de belangrijkste rol.363

Deze kaarten werden tussen 1559 en 1572 gemaakt in opdracht van
Filips II.364 Zij zijn uniek door hun aantal en het feit dat zij één van de
vroegste series van stadsplattegronden vormen. Bovendien maken
vooral de uniformiteit en de nauwkeurigheid ze tot onvervangbare
bronnen voor de geschiedenis van stedelijke nederzettingen en
stedenbouw. De kaarten waren bestemd voor militair gebruik, hetgeen
duidelijk te zien is aan de afgebeelde elementen op de kaarten. Hierdoor
hebben ze echter voor het historisch- en stadstopografisch onderzoek
een beperkte functie. De bebouwing binnen de muren is bijvoorbeeld, in
tegenstelling tot die daarbuiten, niet of nauwelijks aangegeven; alleen
de straten, grachten, wallen, poorten, molens en openbare gebouwen
zijn in de weergave opgenomen. Binnen de bouwblokken zijn af en toe
met een vage pennenstreek contouren van huizen aangebracht. Alle
kaarten lijken op het eerste gezicht op vrijwel gelijke schaal van 1:8000
te zijn gemaakt.365 Het onderzoek naar de kaarten door Visser toont
echter aan dat de schaal niet op alle kaarten gelijk is en varieert tussen
circa 1:7400 en 1:8400.366

Er is veel onderzoek gedaan naar de kaarten van Van Deventer, met
veel aandacht voor de datering, het onderscheid tussen origineel en net-
kopie, de betrouwbaarheid en de meettechniek.367 De kaarten zijn
gebaseerd op passen, dat wil zeggen dat Van Deventer al lopend, en
zonder maatstok de afstanden binnen de steden heeft gemeten. De

                                                
363 Plattegronden van 225 steden zijn bewaard gebleven. Koeman (1983), 119. In de

bundel Stad in kaart werd een kaart afgedrukt van de gekarteerde steden met de
kenmerken van het papier van de minuten. Bakker (1984). De 111 tekeningen en
97 cartons werden tussen 1916 en 1923 door Fruin in facsimile uitgegeven. Fruin
(1916)-1923.

364 Koeman (1983), 119 noemt het archiefstuk (29 mei 1559) waarin de opdracht aan
Jacob van Deventer werd gegeven.

365 De historisch cartograaf Koeman denkt dat deze uniformiteit in schaal noodzakelijk
was wegens de uitpassing van de schootsafstand van één en hetzelfde geschut
Koeman (1983), 121. Koeman geeft aan dat een aantal grote steden in kaart zijn
gebracht op de schaal 1:9000.

366 Visser stelt tevens dat de pas niet zoals Koeman aangeeft ongeveer 1,5 meter is
(gebaseerd op de Romeinse passus) maar twee maal 67 cm. en dus 1,35 meter.
Visser (1984), 29-38, hier 37. Visser (1965), noot 23.

367 Koeman en Visser (1992).
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passen van Van Deventer zijn op de kaarten zichtbaar gemaakt met
stippen, waarbij iedere stip staat voor 10 passen. Door veelhoeksmeting
konden de belangrijke punten in de stad ten opzichte van elkaar worden
vastgelegd en werd een betrouwbaar kader verkregen waarbinnen de
meetresultaten konden worden uitgezet.368 In eerste instantie maakte
Van Deventer op basis van zijn veelhoeksmetingen een meetschets,
waarop belangrijke topografische punten werden aangegeven. Via een
doorprik-systeem werden deze punten overgebracht op het minuut-
exemplaar, waarna hij de aanwezige rechte lijnen door middel van
naaldkrassen markeerde. Op deze wijze ontstond een kaart die diende
als basiskaart waarop de topografische elementen verder werden
ingevuld. Mede door deze manier van werken is de topografische
nauwkeurigheid van de kaarten groot, zeker waar het de stad betreft.
Visser heeft, in de inleiding op de fotografische heruitgave, laten zien dat
de kaart van Amersfoort ten opzichte van het kadastraal minuutplan van
deze stad weinig afwijkingen vertoont.369 Alleen, zo concludeert hij, is de
ligging van de uitvalswegen minder nauwkeurig aangegeven. De reden
hiervoor is dat de richting door Van Deventer moeilijk vastgesteld kon
worden en de controle van de meetresultaten buiten de stad moeilijk
was. De plaats van de gebouwen buiten de stad werd echter door meting
wel exact vastgesteld.

Hoe bruikbaar zijn de kaarten van Jacob van Deventer als historische
bron voor het onderzoek naar de stad Groningen? Ook voor deze stad
werd door Jacob van Deventer een kaart gemaakt. In de Koninklijke
Bibliotheek in Madrid is echter alleen een netkaart aanwezig.370 Deze
netkaart bestaat uit twee afbeeldingen, ten eerste de grote
overzichtskaart van de stad en het omringende gebied; deze kaart is
verdeeld over twee bladen. Ten tweede is op het linker blad in een kader
een uitsnede van de stad weergegeven: het karton genoemd. In
tegenstelling tot de overzichtskaart zijn op het karton alleen de
gestippelde straten (door middel van stippellijnen), belangrijke
gebouwen, grachten, poorten en wallen aangegeven. De invulling van de
bouwblokken, die tevens de straatkanten aangaven, is niet uitgevoerd.
Een andere afwijking is dat op het karton de namen van de belangrijke

                                                
368 Een moderne reconstructie van een dergelijke meetmethode werd voor de stad

Duisburg toegepast door Milz die op basis van aantekeningen van Johan van de
Corput de kaart wist te reconstrueren. Milz (1996), 227-251.

369 Visser (1992), blad 4.
370 Biblioteca Nacional, Madrid, Manuscritos, Res. 200 e 207. De netkaart van

Groningen bevindt zich in het derde deel van de atlas op blad 57.
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Afb. 21 Detail Jacob van Deventer ca. 1562 met kapel op de zuid-es
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gebouwen in het Latijn zijn aangegeven.371 Overdiep berekende voor de
Groningse kaart de schaal op basis van de afstand tussen de toren van
de A-kerk en de Martinitoren en kwam op een schaal van 1:7500.372

Doorgerekend naar de maatstok rechts onder aan de kaart was voor
Groningen de pas 1,29 meter en de voet 25,8 cm.373 De datering van de
kaarten van Van Deventer is door het ontbreken van nadere informatie
moeilijk en vindt over het algemeen plaats op basis van topografische
kenmerken. Zo is dit ook het geval voor de kaart van Groningen.
Volgens Overdiep moet de kaart gemaakt zijn tussen 1559, het jaar
waarin Van Deventer de opdracht kreeg, en 1569 het moment dat de
dwangburcht van Alva werd begonnen. De bouw van een kapel op de
zuid-es die niet op de kaart staat, is voor Bakker reden de kaart na
september of oktober 1562 te dateren [afb. 21].374 De kaart van Jacob
van Deventer geeft over het algemeen een betrouwbaar beeld van de
afgebeelde stad en omgeving in het laatste kwart van de zestiende- en
het begin van de zeventiende eeuw, de periode voorafgaande aan de
grote ruimtelijke veranderingen. Dit maakt de kaart van Van Deventer
tot één van de sleutelstukken in de reconstructie van de prestedelijke
structuur van de stad Groningen. Naast de plattegrond van de stad en
infrastructuur en gebouwen buiten de stadswal, geeft de kaart van Jacob
van Deventer echter geen perceelsbegrenzingen. Dit is voor het
onderhavige onderzoek overigens geen probleem, omdat het
onderzoeksgebied zich buiten de muren bevindt. Door de kaart van
Jacob van Deventer te vergelijken met andere kaarten kan namelijk toch
een beeld worden gevormd van de prestedelijke structuur. Bij Jacob van
Deventer is het stadsgebied afgebeeld van ruwweg Helpman in het
zuiden tot het huidige Noorderstation in het noorden. Naar het westen
en oosten zijn de grenzen respectievelijk het huidige stadspark en het
Van Starckenborgh kanaal. De kaart is op het noorden georiënteerd en
daardoor linksom gekanteld. Behalve het oude middeleeuwse centrum
zien we bebouwing langs vrijwel alle uitvalswegen. Opvallend daarbij is
de bebouwing op de plaats van de Schuitenschuiversschans, ten noorden
van het Damsterdiep. De stadspoorten, molens en belangrijke gebouwen
                                                
371 De namen van de poorten werden niet aangegeven, deze zijn slechts aangeduid

met porta.
372 Overdiep (1984), 79. Visser (1984), 37. Ook Visser kwam voor Groningen tot dit

schaalgetal.
373 De maatstok die op de kaart 8,6cm meet komt met een schaal van 1:7500 op 645

meter. Dat deze maten en vooral de schaal per stad kunnen verschillen ligt aan de
manier van opmeten van de kaarten door middel van de stappenmethode en niet
met een standaardlengte zoals de meetlat waarmee een constante schaal zou zijn
verkregen.

374 Bakker (1984), 113
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in de stad zijn perspectivisch weergegeven. Hierbij valt op dat de
stadspoorten ten noorden van het Zuiderdiep, de oude stadsmuur, nog
aanwezig zijn. In het kleurgebruik valt op dat er een gele band loopt van
zuid naar noord, onder de middeleeuwse stad door, waarschijnlijk een
aanduiding van de zandgrond. Behalve de teksten die de windrichtingen
aangeven zijn alleen de plaatsnaamaanduidingen Groeninghen en Helpen
aanwezig.
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INFRASTRUCTUUR

Voor de situering en het verloop van de verschillende infrastructurele
elementen zijn wel bronnen voorhanden. Zo is al op de kaart van Jacob
van Deventer te zien dat de straat vanuit de Boteringepoort zich ter
hoogte van de huidige Noorderkerkstraat splitste, en dat het Boterdiep
vrijwel onaanzienlijk was naast het in die tijd belangrijker
Selwerderdiepje. Deze drie infrastructurele gegevens vormen belangrijke
uitgangspunten voor de beoogde analyse van de prestedelijke structuur.
De al aanwezige infrastructuur is in het proces van de stedelijke
planning tot in de negentiende eeuw een relatief stabiele en
maatgevende factor gebleven. Dat wil zeggen dat bij het
planningsproces dat plaatsvond in de zeventiende eeuwse stad de al
bestaande infrastructuur in veel gevallen gehandhaafd bleef en slechts
werd uitgebreid. Vreemd is dit niet, want bestaande stadspoorten waren
in de meeste steden de enige uitvalswegen, en het gehele wegennet van
de regio was hierop aangesloten.375 Aan de andere kant zijn de wegen
ook een beperkende factor in de planning. Zo kon een doorgang door de
wal, om militaire-technische redenen, niet op elke gewenste plaats
worden gemaakt. De vraag is of de fortificatiewerken dan zo uitgelegd
werden dat de plaats van de poort precies op de weg kwam te liggen, en
indien deze veronderstelling correct is: wat waren hiervan de gevolgen?
De volgende paragrafen geven een beschrijving – aan de hand van
archivalia, kaarten en de bestaande literatuur – van de bestaande
condities op het gebied van de waterhuishouding en infrastructuur en de
daaruit voortvloeiende beperkingen ten aanzien van de situering en
inrichting van de noordelijke stadsuitleg.

Straten en straatnamen

De kaart van Jacob van Deventer toont een aantal belangrijke
uitvalswegen die weerspiegeld worden in de latere aanwezigheid van de
stadspoorten. Aan de zuidkant van de stad waren twee poorten, de
Oosterpoort en de Herepoort, die op de belangrijkste verbindingswegen
met Drenthe stonden. De Hereweg was waarschijnlijk de belangrijkste

                                                
375 Conzen zegt over deze elementen: Sometimes the planner was faced not only with

the natural site but with pre-existing man-made features on it which he might have
to consider in the design of the new town plan and which would thus be
incorporated as inherited outlines. Conzen (1966), 120.
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verkeersader naar het zuiden.376 In de stad liep deze heerweg door de
huidige Herestraat en Boteringestraat en vormde één van de noord-zuid
assen. Opvallend is dat beide noord-zuid assen ter hoogte van de Grote
Markt versprongen zodat er niet werkelijk gesproken kan worden van
een doorgaande lijn. De Hereweg en de Oosterweg volgen beide de
Hondsrug, de eerst genoemde via de westelijke-, de laatstgenoemde via
de oostelijke flank. De poort aan de oostzijde van de stad bevond zich in
de Poelestraat, waar de weg de stadsgracht en het later gegraven
Schuitendiep kruiste. Aan de westzijde waren twee poorten, één poort
aan het einde van de Brugstraat en één ter hoogte van de huidige
Kraneweg. Via deze oostelijke en westelijke poorten verliep het verkeer
met enerzijds Appingedam en de veenkoloniën en anderzijds met
Friesland.

Ook aan de noordzijde van de middeleeuwse stad waren twee poorten te
vinden, de Ebbinge- en de Boteringepoort. Met de Boteringestraat als
vervolg van de Hereweg-Herestraat en de Ebbingestraat in het verlengde
van de Oosterweg-Oosterstraat ontstond de reeds genoemde H-vormige
structuur met de beide markten in het midden. De kaart van Jacob van
Deventer laat zien dat de Boteringestraat een logisch vervolg had, met
net buiten de middeleeuwse stadsgrenzen een splitsing.377 Vanuit deze
splitsing was er een westelijke route naar Selwerd en een oostelijke
route die afboog naar het Selwerderdiepje.

Doordat de kaart van Jacob van Deventer geen indicatie geeft van de
gebruikte namen is het lastig de archivalia die er over dit gebied zijn, te
plaatsen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de discussie over de veldnaam Tie. In
een document over het in erfpacht geven van het Tetingegoed aan Johan
Wicheringe in 1462 komen gegevens aan het licht over de infrastructuur
van het gedeelte ten noorden van de Boteringe- en Ebbingepoort.378

Behalve het Tetingegoed zijn andere veldnamen die in dit gebied
voorkomen: de Brunne, de Tie, de Kleiweg en de Straat. De
pachtgegevens zoals die van het Tetingegoed geven enig houvast voor
de ligging van deze stukken grond. Volgens Overdiep zou met het

                                                
376 De archeoloog Boersma spreekt over deze weg als de vroegere Heirweg, die de

verbinding vormde tussen Drenthe en het noorden van de Ommelanden. Boersma
(1990), 55.

377 Gemeten naar een moderne kadastrale kaart zou deze splitsing ter hoogte van de
noorder kerkstraat moeten hebben gelegen op de plek waar later de nieuwe
kasernen zouden komen.

378 R.A.G., Farmsum 846 reg.77 (1442). Noomen geeft hier de tekst: op den
Noerdesch by onser Stat van Groningen.
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Groningse Thye best wel eens het latere Boterdiep zou kunnen zijn
bedoeld.379 Bevindingen van J.Kooper bevestigen de veronderstelling van
Overdiep.380

Volgens Siemens kan de Tie, op basis van een Latijnse akte uit 1257,
ook de benaming van de noordelijke stadsgracht kan zijn geweest.381 Als
één van de argumenten voert Siemens aan dat bij de opsomming van de
grenzen de dijk ten westen van het Boterdiep niet werd genoemd in de
overeenkomst.382 Verderop zegt Siemens dat de Tie moeilijk ergens
anders gelegen kan hebben dan tussen de Ebbingepoort en de Drentse
A, maar de vraag is op welke hoogte. Hiervoor gaf Kloppenburg in 1950
een voorzichtige aanwijzing: in het bij zijn artikel horende schetskaartje
geeft hij met de letter e een stenen brug aan over het Selwerderdiepje
of de Thye, een brug in de weg naar Bedum, de Walfridusweg.383 Bij
vergelijking met de kaart van Jacob van Deventer zien we op de door
Kloppenburg aangegeven plaats, aan het begin van de Korreweg, echter
geen brug. De brug die Van Deventer wel intekende ligt iets verder
noordelijk op het punt waar de Kleisloot (het latere Boterdiep) zich van
het Selwerderdiepje afbuigt.

Noomen denkt daarentegen dat met de Tie een dorpsplein werd bedoeld

                                                
379 De plaatsing van de veldnaam de Tie is halverwege de zestiger jaren onderwerp

van discussie geweest. Overdiep (1966), 97-104. Siemens (1967), 65-73.
Schönfeld (1955). De auteur vermelde op pagina 247 dat de waternaam tocht,
zoals deze in heel Nederland voor afwateringsloten werd gebruikt in Groningen
voorkomt als de Thye, een oud vaarwater in de stad Groningen dat in 1616 tot
Boterdiep werd vergraven.

380 Kooper gebruikt een akte uit 1434 waarin de stad Groningen en de Westerhamrik
enerzijds en het klooster Bure en de Schermester zijlvesten anderzijds een
overeenkomst sloten over de inlaat van water uit het hamrik in het zijlvest. In deze
overeenkomst komt de volgende zinsnede voor: ende voert oestwert umme to den
Grontzyle, ende voert aen die Thye bij den Steentille. In de noot stelt Kooper: dus
een watergang of tocht bij een steenen brug. Kooper (1939), 130 noot 2. Als de
steenen til ziet Overdiep, net als Kooper en Siemens, de stenenbrug bij de
Ebbingepoort, en als de Thye dus het Boterdiep.

381 In deze veel aangehaalde akte staat: de civium communitate decem et septem
ammersad super Tie ante domum Alberti Tetinge inter Cleywech et viam que
dicitur Strete. (Van een burger van de stad 17 ammersad ten noorden [of boven]
de Tie vòòr het huis van A.T. tussen de Kleiweg en de straat die Strete genoemd
wordt). Blok (1896-1899), 123 (1257).

382 Men kan moeilijk verwachten, zo stelt Siemens (1967), dat deze bedijking voor zal
komen in een oorkonde die handelt over de onderhoudsplicht van het hamrik. Deze
uitspraak gaat uit van de veronderstelling dat de dijk ten westen van het Boterdiep
in beheer van de stad Groningen was en niet van de westerstadshamrik.

383 Kloppenburg (1950).
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zoals dat in het Saksische gebied veel werd gebruikt.384 Om het land van
Albert Tetinge te kunnen plaatsen, situeert hij in de reconstructie van de
situatie van de noord-es vòòr 1600 de plek aangeduid met de naam
Brunne aan de oostzijde van de weg tussen de Boteringepoort en de
genoemde splitsing ter hoogte van de Noorder Kerkstraat.385 Noomen
vervolgde zijn betoog met een blik op de kaart van Van Deventer en
stelt dat wellicht het hof bij de Brunne tussen de twee wegen van deze
splitsing lag.386 Kijken we echter naar de genoemde kaart dan blijkt dat
de splitsing niet de enige mogelijkheid is, want ook in de noord-zuid
lopende parallelle straten ten noorden van de latere spilsluizen treffen
we verschillende huizen en hoven aan. Omdat Noomen eerder terecht
heeft aangegeven dat de Brunne bij het oude kerkhof lag, lijkt de
plaatsing oostelijk van de latere Nieuwe Boteringestraat een goede
mogelijkheid. De conclusie dat de hof noordelijk van de eerste splitsing
moet hebben gelegen kan op basis van deze gegevens niet worden
getrokken.

Eén in het stuk van Noomen voorkomende zin trekt speciale aandacht:
de tekst van 1434 over de dijk tot aan de Thye spreekt naar mijn
mening dan ook van de aansluiting van deze dijk op de hoge gronden bij
de huidige Nieuwe Kerk, waarop ook de Tie ligt.387 Noomen slaat hier
volgens mij de spijker op de kop: ondanks het geringe hoogteverschil
was een dijk aan de oostzijde van de noord-es niet noodzakelijk.
Misschien moeten we er vanuit gaan dat al het water dat van de es afliep
direct in het Selwerderdiepje terechtkwam. De constatering van Siemens
dat de oostelijke dijk van de westerhamrik niet genoemd werd is correct,
de dijk liep namelijk tot aan de hoogte waarop de noord-es lag,
ongeveer ter hoogte van de stenen brug over het Selwerderdiepje,
zuidelijker was immers niet noodzakelijk.388 Met de Tie zou dan een
plaats kunnen zijn aangegeven in de directe omgeving van dit punt, een
plein of een verzamelplaats van wegen bijvoorbeeld waar de rechter tak
van de Boteringestraat en de straat in het verlengde van de Oude
Ebbingestraat bij elkaar kwamen. Deze Tie voldoet ook aan de door
                                                
384 Noomen (1992), 116.
385 R.A.G., Farmsum 706 reg. 284 (1520) en Farmsum 706 reg. 295 (1526). De door

de auteur aangehaalde akte spreekt over de verkoop van een jaarlijkse rente van
een hof gelegen tussen twee straten met als zwet ten noorden Arnt Ulcher. Omdat
de verkoper in 1520 Willem Wicheringe is en deze naam ook steeds voorkomt in de
akten over het Tetingegoed veronderstelt Noomen dat met deze hof mogelijk de
Tetinge kon worden bedoeld.

386 Noomen (1992), 115.
387 Noomen (1992), 116.
388 Siemens (1967).
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Noomen gestelde criteria, maar heeft als voordeel dat de genoemde dijk
nu echt tot aan de Tie loopt.

Ook over de namen van de wegen buiten de Boteringepoort is veel
discussie geweest. Twee namen komen al voor in de aangehaalde
Latijnse akte uit 1257: de Kleiweg en de Straat. Een andere veel
voorkomende naam is de Sint Walfridusweg. Over de Kleiweg is bekend
dat deze ten noorden van de Kleisloot, het latere Boterdiep liep, op de
plaats van de huidige Bedumerweg.. Over het verloop van de Kleiweg
over de noord-es is geen duidelijkheid te geven. De weg werd door het
graven van het Selwerderdiepje in twee delen gehakt en zal dus in de
periode daarvoor hebben doorgelopen tot aan de splitsing ten noorden
van de Boteringepoort. Voor de benaming Sint Walfridusweg moeten we
terug naar het heiligenleven van de heilige Walfridus van Bedum.389 In
de vita van Walfridus wordt beschreven hoe deze een brug bouwde over
de Hunze om vanuit Bedum de kerk in Groningen te kunnen
bezoeken.390 Deze brug moet zich hebben bevonden aan het begin van
de Wolddijk iets noordelijk van de overtoom tussen de Hunze en het
Boterdiep.391 Aan het begin van de zestiende eeuw maakte de brug
plaats voor een hogere brug met de benaming Noorderhoogebrug.392 De
naam Walfridusweg komt pas 100 jaar later voor het eerst in de bronnen
voor.393 In 1534 kreeg het Westerhamrik toestemming een zijl aan te
leggen door de Sint Walfridusweg, hoe deze weg daarvoor heette is niet
bekend.394

                                                
389 Van Schaïk (1985), 56-57 en in het heiligenleven 136 en 137.
390 Hoewel het heiligenleven in de elfde eeuw werd geschreven, komt de benaming

Walfridusbrug (in verschillende spellingvarianten) pas in de veertiende eeuw voor.
Van Schaik (1985), 56 noemt de data 1321 en 1322 op basis van een akte in het
Oorkondenboek voor Groningen en Drente (I, nr. 272).

391 Deze plek staat op de plattegrond van Kloppenburg wel goed aangegeven.
392 Waarschijnlijk moeten we hier denken aan het typisch Groningse hoogholtje, een

houten brug die zo hoog was dat de schuit hier zonder moeite onderdoor kon.
Schaïk (1985), 57. Kooper (1939), 126 akte A. No. 14 (1408), onder kopje c. staat
te onderhouden den Oosterdiepsdijk van St.Walfridusbrug af tot de Wyrkes
Suydtwende en deze Suydtwende tot den Borch.

393 Kloppenburg (1950) situeerde de naam Walfridusweg niet langs de Kleisloot maar
zuidelijker, langs de Korre- of Curreweg, deze interpretatie lijkt echter fout, het
misverstand zou veroorzaakt kunnen zijn door de eerder in dit hoofdstuk
genoemde door Kloppenburg foutief gesitueerde brug, waardoor de route via de
Korreweg meer voor de hand liggend zou zijn. De Vries (1946), 103. Feith (1893),
226. Zuidema (1889), 93-181.

394 R.A.G., Huisarchief Farmsum, inv.nr.89, reg.64.
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Waterstaatkundige veranderingen

Het antwoord op de vraag naar het bestaansrecht van twee parallel aan
elkaar lopende noordelijke waterwegen moet gezocht worden in de
waterhuishoudkundige organisatie van het gebied ten oosten van de
stad. Het duidelijkst blijkt de noodzaak in het begin van de zeventiende
eeuw op het moment dat de stad Groningen de overtoom tussen de
Kleisloot en de Hunze wil weghalen om die sware last van de overtocht ‘t
ontgaen.395 Uit de akte blijkt dat er een niveauverschil was tussen het
waterpeil in de stadshamrik en het Winsumerzijlvest, en dus ook een
verschil in waterpeil tussen het Selwerderdiepje en de Kleisloot. Zo werd
in de bovengenoemde akte bepaald dat deur die Kleysloodt geen
meerder water dan daer in regent int Winsumer Zijlvest sal comen.
Tevens werd in de akte omschreven wat er diende te gebeuren in geval
van hoog water en grote droogte. Het lijkt er echter op dat niet alleen de
genoemde overtoom er de oorzaak van was dat scheepvaart op het
Boterdiep zeer moeilijk was; het is zelfs de vraag of het verwaarloosde
Boterdiep nog wel water bevatte.396 Op de kaart van Jacob van Deventer
lijkt het diep niet voor te komen, volgens Siemens is er echter een
kleurverschil op de kaart tussen het Selwerderdiepje en het Boterdiep.
Hij wijst op een brug die lijkt te zijn weergegeven aan het begin van de
Korreweg. Kooper stelt dat de Kleisloot begon bij de grondzijl van de
Westerhamrik, dat wil zeggen even buiten de Nieuwe Ebbingepoort. Hij
suggereert bovendien dat het Selwerderdiepje mogelijk werd
uitgegraven en daarna het Boterdiep werd.397 Het Selwerderdiepje is de
voortzetting van het Schuitendiep, de waterweg die gegraven werd om
de Hunze dichter langs de stad te leiden.398 Vanaf het rondeel voor de
Ebbingepoort liep het diepje westelijk van de Kleisloot tot aan de bocht
van de Hunze bij het Kortinghuis, waar het opnieuw in de Hunze
uitkwam. De afgestoken Hunze kwam als waterweg geheel te vervallen.
Dit kwam niet omdat het diep werd gedempt, maar doordat het meeste
water via het Schuitendiep werd afgevoerd kwam de toch al niet diepe
rivier vaak droog te staan. Driessen zegt hierover: nadat deze rivier naar

                                                
395 G.A.G. Reg.Feith 1611.51 (8 mei 1611), portef. losse stukken na de Reductie 5.
396 Siemens (1967), 67.
397 Kooper (1939), 86.
398 Voor de datering van graven van het Schuitendiep bestaan maar weinig bronnen.

Kooper (1939), 86; Overdiep (1972-1973), 187-191; Driessen (1824), 282-283.
Op basis van het vermoeden dat waarschijnlijk de stad op het moment van het
graven de baas was in het Gorecht geeft Overdiep de data 1392 en 1405 als
termini post-quem en ante-quem.
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Groningen was verlegd, ..., bleef er van het Oostersche diep, vanaf de
plaats langs welke ze naar Groningen werd gebragt tot aan Wierum toe
alleen de kil of bedding over.399

Was het voor de scheepvaart van belang dat er zoveel mogelijk water in
het Schuitendiep stond, voor de Zijlvesten en de inwoners van de
Ommelanden moest juist het water zo snel mogelijk naar zee worden
afgevoerd. In veel gevallen lagen deze beide standpunten zover uit
elkaar dat een compromis moeilijk te bereiken was. Overdiep stelt dat in
het Groningse geval al de drie door hem genoemde belangen,
(scheepvaart, afwatering en defensie), konden worden gediend. Niet
alleen kreeg door het graven van het Schuitendiep de scheepvaart een
redelijk constant waterpeil, ook de landerijen in de Oosterstadshamrik
werden niet langer het slachtoffer van overstromingen. De defensie is
een ander verhaal. In het nieuwe Nederlandse fortificatiesysteem
behoorde, in tegenstelling tot het Italiaanse verdedigingsstelsel, de natte
gracht tot een vitaal onderdeel van de verdediging. Het water diende in
dit stelsel als extra barrière, dat wil zeggen dat de grachten dus altijd vol
moesten zijn met water. Om te zorgen dat dit ook werkelijk het geval
was werden de grachten in afzonderlijke delen afgedamd, de
zogenaamde grachtpanden; deze werden bij de waterpoorten, dat wil
zeggen bij de kruising met waterwegen, afgesloten door stenen
dammen. Om het waterpeil in de grachtpanden toch enigszins te kunnen
reguleren bevonden zich in deze dammen duikers waarmee water in- en
uitgelaten kon worden.400

Een dergelijke defensieve functie van de gracht heeft er daarentegen wel
toe geleid dat in de zestiende eeuw aan de oostzijde van de stad, vanaf
de aanzet van het Kattendiep tot aan het bolwerk van de Ebbingepoort,
een dubbele gracht noodzakelijk was. De binnenste gracht diende als
defensieve gracht, de buitenste was het Schuitendiep, deze beide
werden gescheiden door een smalle strook grond.401 Tegelijkertijd met
de waterstaatkundige veranderingen in het noorden van de stad werd
ook het latere Zuiderdiep aangepakt en werd het Kattendiep gegraven

                                                
399 Driessen (1824), 283.
400 Na de voltooiing van de nieuwe verdedigingswerken aan het begin van de

zeventiende eeuw waren er vijf waterpoorten.
401 Als we de kaart van Van Deventer goed bekijken zien we dat ook ten zuiden van de

oude binnenstad, tussen de Oosterpoort en de Herepoort, op de plaats van het
latere Zuiderdiep, een dubbele gracht loopt.
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als directe verbinding tussen de A en het Schuitendiep.402 Opvallend is
dat zowel de kaart van Jacob van Deventer als die van Nicolaas
Geelkerken laten zien dat een doorvaart noordelijk om de stad mogelijk
was omdat een dergelijke waterloop tevens diende als
verdedigingsgracht en dus gegarandeerd moest zijn van voldoende
water. Uit de bronnen blijkt dat deze verbinding pas in 1523 tot stand
kwam, de gracht werd dusdanig verbreed en verdiept dat deze èn kon
dienen om overtollig water uit het Schuitendiep en de Hunze af te
voeren via het Reitdiep, èn tevens altijd voldoende water zou bevatten
om te dienen als verdedigingslinie.403 Bijna tegelijkertijd met de
verbreding van het diep ten noorden van de stad werden ook de torens
op de bolwerken voor de Ebbinge- en Boteringepoort vervangen.404

Met de aanleg van de nieuwe fortificatiewerken rondom de gehele stad
in de zeventiende eeuw veranderde er veel in de waterstaatkundige
organisatie rondom Groningen. Door het graven van een nieuwe
buitengracht kon bijvoorbeeld van de dubbele gracht aan de oostzijde de
binnenste gracht worden gedempt waardoor een brede strook grond
vrijkwam voor bebouwing langs het Schuitendiep. Hier verrees
bijvoorbeeld in de noord-oosthoek van de oude stad het Prinsenhof, de
al bestaande residentie van de bisschop werd na de reductie (1594)
gebruikt als hof voor de stadhouder, en met het dempen van de gracht
vergroot. Diest-Lorgion schrijft: In 1626 werd een gedeelte van de oude
wallen achterhetzelve tot eenen tuin aangelegd, welke door Trommius in
1694 eene spatieuse en cierlicke genoemd werd.405 Ook op andere
plekken langs het Schuitendiep ontstond hierdoor nieuwe bouwgrond die
direct benut werd voor het bouwen van pakhuizen.406

De belangrijkste verandering was echter dat het Selwerderdiepje kwam
                                                
402 Op de kaart van Nicolaas Geelkercken staat onder de letter D: indicat novam

fossam ex Ahâ amné perduci coeptam, mediaq; ferè parte absolutam Ano 1616.
Overdiep (1984), 119; merkt hier op dat in 1616 slechts de westelijke helft is
voltooid, en dat pas in 1637 de genoemde verbinding werkelijk tot stand kwam.

403 Dit besluit werd verordonneerd door de toenmalige stadhouder Jasper van
Marwijck. Benninge, 363. G.A.G. Stadsrekeningen 1523.

404 Deze werken maakten deel uit van een grotere operatie waarbij ook de
fortificatiewerken ten westen van de stad tussen de Kranepoort en de zuidelijk
gelegen waterpoort over het Horensediep werden aangepakt. Deze
werkzaamheden begonnen waarschijnlijk al in 1517 met de aanleg van een nieuwe
A-poort met de restanten van het kasteel van Graaf Edzard.

405 Diest-Lorgion (1852), 229. Trommius (1649).
406 Uit eerder onderzoek naar de morfologische structuur en de sociale stratificatie van

het stadsdeel tussen de Oosterstraat en Poelestraat (Koster, 1991) bleek dat nog
in 1830 veel van de panden in bezit waren van kooplieden en ondernemers.
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te vervallen in de nieuwe stad en dat het Boterdiep werd uitgegraven en
in gebruik werd genomen als waterweg. Die ingreep werd onder meer
ingegeven door het feit dat in de stadswal naast de Ebbingepoort slechts
ruimte was voor één waterpoort. De vraag is waarom het juist het in de
zestiende eeuw zo verwaarloosde Boterdiep was dat bij deze operatie
werd opgewaardeerd tot belangrijke waterweg, en het Selwerderdiep, de
verbinding tussen het Schuitendiep en de Hunze, kwam te vervallen.

Een belangrijke reden voor deze keuze is de waterhuishouding van het
Winsumer zijlvest. De Hunze kwam noordelijk van de stad bij Harsens
uit in het Reitdiep. In 1523 raakte door de aanleg van de noordelijke
verbinding via het Lopende diep het Selwerderdiepje buiten gebruik. Het
Selwerderdiepje kon echter niet geheel vervallen, het was een
belangrijke schakel in de waterhuishouding van het Winsumer zijlvest
ten noorden van de stad.407 Zo laat Kooper zien dat het Selwerderdiepje
in 1856 nog steeds onderdeel uitmaakte van het waterschap Hunsingo.
Op een plattegrond die in circa 1888 werd uitgegeven bij de firma
Scholtens & Zn. is nog steeds het Selwerderdiepje te zien, uit latere
plannen van uitleg voor het gebied ten noord-oosten en noord-westen
van de stad blijkt dat het is opgenomen in het nieuwe
stedenbouwkundige plan voor de wijk ten noorden van de
Bedumerweg.408

Een ander motief voor de keuze voor het Boterdiep ten koste van het
Selwerderdiepje is dat de scheepvaartverbinding via het Selwerderdiepje
en de Hunze, met de komst van de route door de noordelijke
stadsgracht en het Reitdiep, niet langer werd gebruikt, behalve dan voor
de afwatering. Daarentegen was het Boterdiep als vaarweg naar Bedum
en Uithuizen wel van belang. Echter, in het genoemde Boterdiep bevond
zich, iets noordelijk van de stad bij de kruising met de Hunze, een
belangrijk obstakel voor een doorgaande verbinding. Bij het graven van
het Boterdiep (toen de Kleisloot) was op deze plaats namelijk een
overtoom aangebracht waar de schepen overheen getrokken moesten
worden. Deze overtoom was nodig om het verschil in waterpeil tussen de
stadshamrik en de gebieden in het Winsumer zijlvest die voor hun
afwatering afhankelijk waren van de Hunze, in stand te houden. Uit
metingen in 1611 bleek dat het Boterdiep meerder als een voet tot opte
olderste grond dieper te wesen, en dat, indien dat nodig zou zijn, die

                                                
407 Hetgeen blijkt uit de verschillende akten die van dit waterschap bewaard zijn

gebleven; Kooper (1939), 85-86.
408 G.A.G. toeg. 1536, sign. 5684
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Cleysloodt noch can dieper gegraven worden. Op basis van deze
metingen wilde het Winsumer zijlvest zijn bezwaren tegen het weghalen
van de overtoom laten vallen en kon een vrije vaarroute met Bedum en
Uithuizen worden gemaakt.409 Toch werd er geen directe verbinding
mogelijk gemaakt tussen het Schuitendiep en het Boterdiep. Bij de
nieuwe Steenmarkt werd er tussen beide een plein gemaakt, waaronder
een pijp lag die met een klep kon worden afgesloten.410 Deze afsluiting
van de verbinding was één van de eisen die het Winsumer zijlvest stelde
bij de onderhandelingen over het opruimen van de overtoom.411 De
genoemde pijp werd in 1619, na protesten van de schepper van
Noorddijk aangebracht, tot gerijff van de schipvaert endo om
varschreven water tot hunne beesten te mogen hebben, verder werd
gesteld dat slechts de schepper (ende anders niemant) de sleutel van de
pijp in zijn bezit mocht hebben en zo dus aansprakelijk was.412

Alle gegevens wijzen er op dat het stadsbestuur veel voordelen zag in de
nieuwe Steenmarkt. De uit de noordelijke Ommelanden komende handel
moest hier worden overgeslagen. Tegelijkertijd kon de stad met een
overslagplaats tegemoet komen aan de bovengenoemde wensen van het
zijlvest.

                                                
409 G.A.G., Reg.Feith 1611.51 (8 mei 1611).
410 Overdiep (1984), 124 schrijft dat deze pijp in 1946 even zichtbaar is geweest bij

de bouw van het tankstation dat aan het einde van het Boterdiep ligt
411 G.A.G. Reg.Feith 1611.51 en 1616. Voor de akte van 1616, zie Driessen (1824),

281 en Kooper (1939), 131 (A 22).
412 G.A.G. r.b.r, 6 november 1619.
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CONCLUSIE

De gedetailleerde beschrijving van de infrastructuur in het prestedelijke
gebied rond Groningen levert ten aanzien van de later daar
gerealiseerde stadsuitleg het volgende beeld op. Ten eerste heeft de
fysieke structuur (bodem, hoogtelijnen) een belangrijke rol gespeeld bij
het bepalen van de contouren van de nieuwe stad. Vervolgens werd de
bestaande infrastructuur buiten de nieuwe wallen zoveel mogelijk
gehandhaafd, waarschijnlijk omdat de stad Groningen niet heeft willen
investeren in het omleggen van wegen. Mede hierdoor is de plaats van
bijvoorbeeld poorten in de fortificatiewerken bepaald. Ten derde lijkt het
gerechtvaardigd om te stellen dat de bestaande waterhuishouding (en
de problemen daarmee) een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de
situering en aanleg van de infrastructuur van de nieuwe uitleg.

Tot nu toe is de noordelijke stadsuitleg van Groningen vooral gezien als
het product van de nieuwe mathematische wetenschap, die via de
landmeetkundige praktijk invloed heeft uitgeoefend op de vorm en de
structuur van de nieuwe stad. Een nauwkeurige analyse laat evenwel
zien dat de prestedelijke structuur van de stad, van bodem en relief op
doorslaggevende wijze invloed heeft gehad op de wijze waarop
dergelijke externe kennis en praktijk werden geabsorbeerd in locale
omstandigheden en praktijken.

Dit wil evenwel niet zeggen dat militaire overwegingen en ingrepen een
grote rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke stedenbouwkundige lay-
out van de stadsuitleg. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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FORTIFICATIE - IDEAAL EN WERKELIJKHEID

INLEIDING

Aan het einde van de zestiende eeuw werd, als gevolg van de
oorlogsomstandigheden, een groot aantal steden in de Nederlanden
gedwongen hun defensieve werken te versterken en aan te passen aan
de nieuwe praktijk van het oorlogvoeren. Veel steden grepen deze
gelegenheid aan om hun stedelijk gebied te vergroten tot buiten de oude
middeleeuwse grenzen. In het geval van de Hollandse steden was de
aanleiding voor een dergelijke investering duidelijk: steden als
Amsterdam, Haarlem en Leiden groeiden explosief en de komst van vele
immigranten, maar ook de toenemende overbevolking van het
platteland, leidde tot een grote druk op de woningmarkt.413 Taverne
beschrijft de grote aarzeling die er bij de stedelijke overheid bestond.
Het gevaar van te groots opgezette onteigeningen en de daaruit
voortvloeiende afkoopregelingen, en daarnaast de dalende grondprijzen
die nieuwe ruimte op de woningmarkt met zich meebracht, waren in de
meeste gevallen aanleiding om een stadsuitleg in fasen uit te voeren. In
het noorden van het land deed zich een explosieve urbanisatie zoals in
de westelijke helft van de Nederlanden niet voor. Toch besloot
Groningen haar stadsgebied te vergroten van 67 naar 121 hectare. Maar
de plannen van Groningen moeten niet alleen vanuit een demografisch
en economisch oogpunt worden bekeken. De belangrijkste reden voor de
stadsuitleg was dat na het beleg van 1594 de wallen rondom de stad
moesten worden aangepast.

Fortificatiewerken hebben in de zeventiende eeuw een belangrijke rol
gespeeld in het stedelijk proces. In veel stadshistorisch onderzoek
worden zij als belangrijke elementen voor de stedelijke topografie
voorgesteld.414 Over de totstandkoming van deze werken is echter
weinig bekend. In verschillende studies worden uitvoerig het
planningsproces en de getekende plannen beschreven, maar over de
fase daarna, het daadwerkelijke bouwproces, de technische
achtergronden en de betrokken partijen, is weinig bekend.415 De
belangrijkste oorzaak is de afwezigheid van voldoende getekende en
                                                
413 Taverne (1978), 112 e.v.; De Vries (1978), 107-118. De Vries en Van der Woude

(1995), 73-74 en tabel 3.2.
414 Morris (1994).
415 Kolman (1993).
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geschreven bronnen. In dit hoofdstuk wil ik aan de hand van de aanleg
van de nieuwe fortificatiewerken rondom de stad Groningen laten zien
hoe door combinatie van divers materiaal, toch meer inzicht kan worden
verkregen in het ontwerp en fysieke uitvoering van de fortificatiewerken
rond de stad.

Dit hoofdstuk bestaat uit een viertal onderdelen: in het eerste deel komt
de opleiding en de theoretische achtergrond van militaire ingenieurs en
landmeters in de Republiek omstreeks 1600 aan de orde. De opleiding
tot landmeter en ingenieur ontstond aan het begin van de zeventiende
eeuw uit een groeiende behoefte binnen het Staatse leger aan
geschoolde krachten, die de mogelijkheden van fortificatie kenden en
deze ook in de praktijk wisten toe te passen. In het tweede deel komen
de ontwerpen (en cartografische documenten) aan de orde die inzicht
geven in de planning van de fortificaties. Welke plannen zijn er voor de
stad Groningen gemaakt, wat is hieruit af te leiden over de ontwikkeling
van het denken over ruimte en militaire architectuur en wat is de relatie
van deze plannen tot de theorie over het Oud-Nederlandse stelsel zoals
dat in de traktaten is vastgelegd? In het derde deel wordt op basis van
het cartografisch materiaal een computerreconstructie van de
oorspronkelijke vorm van de fortificatie werken gemaakt om op die
manier de achtergronden van de ideale vorm te achterhalen. In het
vierde deel komt de uitvoering en fysieke aanleg van de werken aan de
orde, en wordt de vraag beantwoord in hoeverre een zo precies
mogelijke reconstructie mogelijk is van de totstandkoming van de
stadsuitbreiding en de fortificatiewerken van Groningen.
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MILITAIRE ARCHITECTUUR IN DE REPUBLIEK

Lewis somt in zijn hoofdstuk over de geboorte van het moderne
gebastioneerde verdedigingssysteem de gebreken van de oude
Middeleeuwse manier van verdedigen op: de dunne muren met hun
ronde torens waren onvoldoende bestand tegen de nieuwe artillerie;
nieuwe kanonnen konden vanaf deze muren niet worden afgevuurd,
door de schok dreigden de muren in te storten; de ruimte tussen de
torens was onoverzichtelijk en kon door de vijand gebruikt worden voor
het ondergraven van de muren.416 Horst de la Croix stelt in zijn
beroemde artikel over de veranderende militaire architectuur: During the
Middle Ages, defensive methods had triumphed over offensive weapons.
[...] By the end of the fifteenth century, the attackers weapons had
become so overwhelming that only a complete change in the methods of
fortification could offer the defenders any hope of successful
resistance.417 De eerste oplossing voor deze problemen werd gevonden
in het aanbrengen van een extra wal achter de bestaande muren, de
tweede in het naar voren brengen van de platforms van waar af
geschoten kon worden zodat ook het gebied voor de wal beter kon
worden verdedigd.418 Ook in Groningen, bijvoorbeeld op de
vogelvluchtplattegrond van Braun en Hogenberg (1572), zien we een
dergelijke nieuwe wal. Opvallend is hierbij het bastion met de bijnaam
de Bremerbuik dat rond 1540 in het zuid-westen van de stad werd
aangelegd tijdens de aanleg van de nieuwe wal. We zien hier een bastion
met inspringende flanken gemaakt volgens het Italiaanse systeem. Dit
bastion is één van de eerste voorbeelden van toepassing van dit
systeem van fortificatie in de Nederlanden.

Nu was het naar voren brengen van de platforms geen vernieuwing; een
dergelijke situering was bij torens al bekend sinds de oudheid.419 Toch
was deze stap een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een nieuw
stelsel van verdedigingswerken, een ontwikkeling die in beginsel vooral
plaatsvond in Italië. De verandering van het rondeel naar het
veelhoekige bastion is het logische vervolg op deze eerste stap en dus

                                                
416 Lewis (1992), 7.
417 Horst de la Croix, (1960), 263-290; hier 266.
418 Hale (1965), 466-494.
419 Vitruvius, § 1.5.
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de werkelijke uitvinding uit de zestiende eeuw.420 Militaire ingenieurs, die
vanaf het midden van de zestiende eeuw veelal uit Italië afkomstig
waren, brachten deze ideeën over naar de Nederlanden, waar aan een
dergelijke kennis grote behoefte was.421 Sommige van deze ingenieurs
kwamen op uitnodiging van de Nederlandse machthebbers naar de Lage
Landen, maar ook in het gevolg van de Spanjaarden kwamen Italiaanse
ingenieurs mee. Van den Heuvel beschrijft hoe Margaretha van Parma
plannen liet maken voor de citadel van Antwerpen door de Nederlander
Jacques van Noyen en de Italiaan Francesco di Marchi, maar dat Alva
voor de daadwerkelijke organisatie zijn eigen experts inzette.422 Een
tweede door dezelfde auteur genoemde voorbeeld laat zien dat de
inmenging van een externe ingenieur gevreesd werd: de burgerij van de
stad Groningen vermoordde in 1550 de door Margaretha van Parma
gestuurde ingenieur Marcus van Verona, volgens Van den Heuvel
waarschijnlijk omdat zij bang waren dat hij de landvoogdes te dure
werken zou aanbevelen.423

Door een tekort aan ingenieurs was de stedelijke stadsfabriek, onder
toezicht van een buitenlandse ingenieur, niet alleen verantwoordelijk
voor de planning en uitvoering, maar ook voor het ontwerp. Op deze
wijze werden ook de stedelijke autoriteiten betrokken bij de
fortificatiewerken en raakten zij vrij snel op de hoogte van de principes
van het nieuwe verdedigingssysteem. Het uit Italië afkomstige systeem,
aangepast aan de eigen Hollandse situatie, leidde tot het zogenaamde
Oud-Nederlandse fortificatiestelsel. 424 Belangrijke kenmerken van dit
stelsel zijn dat een bastion door een flank met de wal werd verbonden,
waarbij de flank loodrecht op het gordijn staat. Een tweede kenmerk is
dat de afstand tussen de bastions afhankelijk is gemaakt van de
reikwijdte van de musket, zodat de opeenvolgende bastions relatief dicht
op elkaar stonden. Bovendien kent het Oud-Nederlandse stelsel een
natte gracht, een fausse-braye alsmede een lage wal vóór de bestaande
wal om te voorkomen dat aarde, die door beschietingen van de wal
afbrokkelde, direct in de gracht terecht zou komen.425

                                                
420 Over de uitvinder van het bastion is men het niet eens, De la Croix (1960) noemt

Sanmicheli en Francesco di Giorgio, maar besluit met de stelling that no one was
responsible for the invention, but that it was the product of a gradual evolution
(268).

421 De eerste invloeden van Italiaanse vestingbouwers worden uitvoerig beschreven in
het werk van Vd Heuvel (1991), 23-48.

422 Vd Heuvel (1991), 30.
423 Vd. Heuvel (1991), 27.
424 Stevin (1964).
425 Duffy (1979), 90-93; De Bruijn, Reinders (1967), 7-22.
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Adriaen Anthonisz. wordt gezien als één van de eerste Nederlandse
militair ingenieurs die werkte volgens de principes van het Oud-
Nederlandse stelsel.426 Hij was opgeleid tot landmeter maar waar hij zijn
kennis van de vestingbouw vandaan haalde is onduidelijk.427 Belangrijk
was zijn betrokkenheid bij de aanpassingen van verschillende vestingen
in de Nederlanden, in de tachtiger jaren van de zestiende eeuw, en bij
de planning van de nieuwe schansen van Coevorden, Bourtange en
Willemstad. In 1580 maakte hij het plan voor Coevorden. Het
oorspronkelijke plan voor deze regelmatige zevenhoek werd door
Anthonisz. in opdracht van de Friese Staten ontworpen. Het kon door
een tekort aan geld en werklieden echter niet worden voltooid. De
Spanjaarden veranderden vervolgens de plattegrond van de schans en
de oorspronkelijke opzet werd omgevormd naar een vijfhoek,
vergelijkbaar met de citadellen van Groningen, Turijn en vooral die van
Antwerpen.428 Pas na de herovering van Coevorden door de Staatse-
troepen werd de stad daadwerkelijk omsloten door ontworpen
verdedigingslinie die Anthonisz. had ontworpen. Samuel Marolois
eindigde zijn beschrijving van reguliere of volcomene stercten met
Coevorden. In zijn boek presenteert hij de figuur als een voorbeeld van
een regelmatige zevenhoek, voorzien van ravelijnen en halvemanen ter
extra bescherming van de bastions en de wallen.429

Een belangrijk werk van Anthonisz. zijn de verdedigingswerken van
Willemstad. In 1585 kreeg hij als nieuwe superintendent van de
fortificatiën in Holland en Utrecht van prins Maurits de opdracht de
werken te voltooien die in 1583 door Abraham Andries begonnen waren.
Helaas zijn hiervan geen ontwerpen bewaard gebleven, zodat onduidelijk
is welke werkzaamheden door Anthonisz. zijn uitgevoerd. Ook in de
vesting Willemstad is een aantal onderdelen van het Oud-Nederlands
stelsel duidelijk zichtbaar. Uit een kaart die in 1586 door Symon Damass
van Dueren werd gemaakt, blijkt dat er in Willemstad nog wel bastions

                                                
426 Wat we weten over de achtergronden van Anthonisz. komt vooral uit de publicatie

van zijn zoon: Adriaan Metius, die hoogleraar in de mathematische vakken aan de
Academie van Franeker was. In zijn deel over sterckten-bouwinghe ofte fortificatie
beschrijft hij, sterk op de praktijk gericht, de maten en proporties zoals deze door
zijn vader werden gebruikt. Metius (1626).

427 Belonje (1970). De Roy van Zuydewijn (1982), 19-23.
428 Een goed overzicht van deze citadellen is te vinden bij Vd. Heuvel (1991), 105-

129. Een voorstelling van de schans van Coevorden van de hand van Pierre Le
Poivre, (Brussel K.B., Man. 19611 fol.87) is door de auteur als afbeelding
opgenomen. (afb.91, 118).

429 Marolois (1651), 35.
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volgens het Italiaanse stelsel te zien waren, dat wil zeggen met
teruggetrokken flanken in plaats van rechte.430

Waarom nu deze aandacht voor Adriaen Anthonisz.? Ten eerste omdat
hij de eerste ingenieur was die het Oud-Nederlandsstelsel in de praktijk
toepaste. Ten tweede omdat hij als op de praktijk gerichte ingenieur,
een goed contrast vormt met de op de theorie gerichte Simon Stevin.
Schukking beschreef de tegenstelling tussen de beide personen als
volgt: is Stevin de vooruitziende wiskunstenaar en vooruitziende
technicus, wiens ‹‹gedachten de verdere ontwikkeling van het stelsel
stuwen en richten››, Anthonisz, ‹‹de vader der Metiussen›› beschouwen
wij als de man die de beginselen van het Nederlandsche stelsel, met een
ongeëvenaarde energie en vakbekwaamheid, het eerst in practische
vormen in onze nationalen bodem vestigde en die met zijn werken en
ontwerpen duidelijk aangaf hoe men overal in den lande verder moest
arbeiden.431

In 1594 verscheen in Leiden De Sterctenbouwing van Simon Stevin. Het
traktaat van Stevin moet, volgens Taverne, vooral worden gezien als een
illustratie van het karakter van de Oud-Nederlandse vestingbouw.432

Schukking schreef al eerder in zijn bronnenuitgave van het traktaat:
Stevin understood better than Speckle and Marolois that he wrote for
simple people, and not for learned man.433 Stevin geeft in zijn uitleg van
de theorie van de reguliere vesting weinig wiskundige berekeningen. Wel
wordt in het traktaat van Stevin grote aandacht besteed aan het geven
van Nederlandse namen aan de verschillende onderdelen van de vesting,
in de vorm van 21 bepalingen en etymologieën. Stevin stelt dat men van
te vooren verscheyden formen teeckent, na geleghentheyt der plaets,
ende den eysch van allen omstandigheden, op dat de personen die daer
af te spreken hebben, deur soodanighe formen malcander wel verstaen
meughen, ende eintlick het beste daer af besluyten.434 Dit zou te
interpreteren zijn als een verschuiving van een op de praktijk
gebaseerde bouwpraktijk naar één waarbij een getekend en vooraf op
papier doordacht ontwerp de basis vormde. De reden die Stevin
aangeeft voor deze verandering is dat men door vooraf getekende

                                                
430 Handschriftkaart van Willemstad, 6 jan. 1586, Symon Damass van Dueren,

Rijksarchief N-Brabant. De kaart is in verschillende publikaties afgedrukt, bijv. De
Roy van Zuydewijn (1982), 20.

431 Schukking (1937), 1-26. Citaat op 6.
432 Taverne (1978), 55.
433 Schukking (1964), 31.
434 Schukking (1964), 64.
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plannen en modellen te maken kan voorkomen dat fouten ontstaan, die
later met hoge kosten moeten worden hersteld. Een plan moet zich
volgens hem ontwikkelen tijdens het ontwerpproces, dat wil zeggen
eerst het getekende ontwerp, daarna de vervaardiging van
schaalmodellen. In Stevin’s woorden: eerst int platte op papier, daer na
lichamelick van poteerde, was, hout, of ander stof.

Hoe is het traktaat van Stevin opgebouwd? In de eerste hoofdstukken
van De Sterctenbouwing wordt veel aandacht besteed aan het maken
van het ontwerp en minder aan de wiskundige achtergronden (op dat
leering met gheen strijding verduystert en worde). In het tweede
hoofdstuk geeft Stevin de maten van de plattegrond van een zeshoekige
vesting. In dertig stappen, en zonder al te veel aandacht te besteden
aan de plaatsing van de afzonderlijke onderdelen, maakt hij de lezer
bekend met de afmetingen van de verschillende onderdelen waaruit de
regelmatige zeshoek bestaat, uitgaande van een cirkel. Vervolgens
construeert Stevin met behulp van de vooraf gegeven maten stap voor
stap de omtrek van de vesting. De uitleg is simpel en gebaseerd op twee
regels uit de wiskunde. De eerste regel is dat een cirkel 360 graden is,
de tweede regel dat bij een driehoek de som van de hoeken 180 graden
is. Met behulp van de straal van de cirkel kunnen de lengten van de
zijden van de zeshoek eenvoudig worden bepaald. Vanuit de eerst
genoemde regel: de cirkel is 360 graden, volgt dat voor een zeshoek de
middelpuntshoek, de hoek tussen twee lijnen vanuit het centrum van de
cirkel die de cirkel snijden, 60 graden is, te weten 360 / 6. Uitgaande
van de tweede regel blijft er voor de overige twee hoeken 120 graden
over (180 – 60) waarbij, vanwege de vorm van de figuur, kan worden
gesteld dat deze hoeken gelijk moeten zijn. Omdat er op deze wijze
sprake is van drie gelijke hoeken (60 graden) spreekt men van een
gelijkzijdige driehoek waarbij alle hoeken en de lengten van alle zijden
gelijk zijn. In het door Stevin gebruikte voorbeeld zijn de zijden 1000
voet lang, de straal van de cirkel is dan ook gelijk aan 1000. Deze
berekeningsmethode gaat alleen op bij een zeshoek, het is dan ook
waarschijnlijk dat Stevin daarom deze als zijn eerste voorbeeld voor het
ontwerp van een (regelmatige) fortificatie heeft gekozen. Een dergelijke
keuze lijkt voort te komen uit een didactische overweging, en niet uit de
meest praktische vorm.

De tekst van Stevin laat zien dat zijn boek sterk op de praktijk gericht is.
In korte en duidelijke stappen legt hij uit hoe een ontwerp voor een
dergelijke fortificatie tot stand komt [afb. 22]. Om te beginnen wordt de
lengte van de straal op de passer uitgezet, waarna de cirkel kan worden
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Afb. 22 Bewerking naar Stevin
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getekend. Vervolgens gebruikt Stevin de passer om vanuit een
willekeurig punt op de getekende cirkel dezelfde afstand uit te zetten, in
zes maal de cirkel rond. Op deze manier zijn de punten van de zeshoek
bepaald en kunnen de punten door middel van lijnen met elkaar worden
verbonden. Om de grootte van de bastions uit te zetten worden vanuit
de hoekpunten van de zeshoek opnieuw cirkels getekend, waarbij de
straal de lengte heeft van de keellinie (stap 2). Vanuit het snijpunt van
deze zes kleinere cirkels met de lijnen van de zeshoek worden de
flanken van de bastions getekend. Deze lijnen staan loodrecht op de
zeshoek (stap 3 en 4). In de laatste stap worden de bastions afgemaakt
door een lijn te trekken tussen de punt van het bolwerk en een punt op
de flank, dat net voor de hoek van de tegenoverliggende flank wordt
gezet (stap 5). Met deze vijf stappen zijn de contouren van de wal en de
bastions bepaald. Vervolgens gaat Stevin verder met het uitleggen van
de overige werken. Hij gaat hier nog uit van een bolwerk met gebogen
flanken, dat wil zeggen dat de flank vanaf de face niet direct doorloopt
tot aan het gordijn, maar dat er aan deze hoek een ongelijkzijdige
uitstulping (de schouder) wordt gebouwd volgens het Italiaanse
systeem.

Aan de manier van tekenen valt vooral het gebruik van de passer op,
een niet ongebruikelijke manier van werken voor een ingenieur of
landmeter die afstanden op een tekening overneemt en uitzet. Zo
construeert Stevin in eerste instantie in stap 6 via een aantal hulplijnen
het punt b op de oneindige lijn vanuit punt A en door punt B: doordat nu
de afstand Bb bekend is (namelijk 473,0724 voet) kan deze lengte
tussen de beide benen van de passer worden gezet en zo vanuit de
overige hoekpunten worden uitgezet. In een eerder stadium van de
tekening werd op een zelfde manier de grote cirkel in zes gelijke delen
verdeeld. Het valt op dat Stevin nergens een uitspraak doet over de
schaal waarop het geheel moet worden uitgezet. Waarschijnlijk vond hij
dit onbelangrijk omdat het hier gaat om een methodische uitleg. Wel
past hij de maten aan om de didactische uitleg te vergemakkelijken. Alle
maten worden bijvoorbeeld in Delftse voeten gegeven.

Nadat de tekening in het platte vlak is uitgezet wordt door Stevin de
opstand uitgezet. Uitgaande van een horizontale lijn (de
stichteinderslijn) zet hij eerst de maten uit voor de afzonderlijke delen,
en vervolgens de hoogten van deze delen. De eerste tekening is een
doorsnede door het midden van het gordijn, de tweede tekening is een
doorsnede over het midden van het bolwerk. In tegenstelling tot de
eerste tekening geeft Stevin niet weer stap voor stap aan hoe de



E.A.Koster –Stadsmorfologie

222

afzonderlijke delen moeten worden uitgezet, want deze is met
uitzondering van de katten op de bolwerken in opbouw gelijk. Toch lijkt
Stevin hier aan het doel van zijn boek voorbij te gaan: doordat de
doorsnede over het bolwerk een scheve lijn is zijn de maten anders dan
die van de eerdere doorsnede. Zelf geeft hij aan: maer want het selve
door de voorgaende bescrivinghe openbaer genouch is, soo laten wijt
cortheyts halven daer by blijven. Alleen de maten van de katten worden
als toegevoegd element gegeven.

Als de tekeningen af zijn moeten zij worden uitgewerkt in lichamelicke
formen. Bij de uitleg van de reden hiervoor stelt Stevin de cosmographia
als voorbeeld: Want ghelijct in de weereltsbescriving goet is, beneven
der clooten platte afbeeldinghen, noch te hebben verscheiden
lichamelicke clooten, als des eertricx, der vaste sterren , der Dwaelders,
en dierghelijcke: Alsoo sijn hier oock de lichamelicke formen der stercten
seer nut.435 Stevin bedoelt hiermee dat men modellen moet maken,
hetgeen bij het ontwerpen van fortificaties gebruikelijk was.436 Zo
maakte de Italiaanse architect Alexander Pasqualini rond 1541
maquettes van de verdedigingswerken rond ‘sHertogenbosch. Tieskens
beschouwt Pasqualini en andere Italiaanse vestingbouwers als
belangrijke introducenten van het model.437 Toch zijn er ook uit het
begin van de zestiende eeuw verschillende voorbeelden bekend waarin
gebruik werd gemaakt van schaalmodellen. Het gebruik van maquettes
bij de aanleg van nieuwe verdedigingswerken verklaart Tieskens door te
wijzen op de grote complexiteit van het Italiaanse stelsel, hetgeen
slechts moeizaam in een tekening kon worden getoond.

Meischke heeft uitvoerig uiteengezet hoe de opdracht van de stad
‘sHertogenbosch aan Pasqualini tot stand is gekomen: Die welcke [het
bolwerk] mr. Alexander heeft naider gelegentheyt vander plaetss dairt
tbolwerck geleegt soude wordden, een concept ofte patroen op papier
seer constelyck ende subtylyck metter pennen getoigen ende beworpen,
dwelck der stat in hueren drie leden gethoent is geweest. Soe is nae
veele raets geordineert ende gesloeten dat die voirs. mr. Alexander
tvoirs. beworpen patroen, tot meerder zekerheyt soude stellen maken
ende doen maken in houtwerck.438 Helaas zijn deze modellen niet

                                                
435 Stevin (1594), 26.
436 Lepik (1994). Voor het gebruik van maquettes in Nederland verwijs ik naar de

catalogus die in 1983 verscheen bij een tentoonstelling in het Centraal Museum
Utrecht: Tieskens (1983).

437 Tieskens (1983), 10.
438 Van Zuylen Jr (1863), Dl.I, 142.
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bewaard gebleven.

Een alternatief voor het vestingmodel was een weergave in vogelvlucht
perspectief. Oorspronkelijk kwamen dergelijke perspectivische
voorstellingen uit de cartografie en landmeetkunde, maar door de
toenemende betrokkenheid van de landmeter met de vestingbouw
werden dergelijke afbeeldingen vanaf het einde van de zestiende eeuw
ook toegepast voor fortificaties. Meischke zegt over de verhouding van
deze beide: Tussen de vogelvluchtvisie en het bouwmodel bestaat in
wezen een nauwe samenhang, en misschien is het door het veelvuldig
voorkomen van het laatste dat we de eerstgenoemde soort bij het
architectonische ontwerp zo weinig aantreffen.439 Natuurlijk moet hier
wel opgemerkt worden dat het bouwmodel het voordeel biedt van
representatie en juistheid, alle maten kunnen immers in het model
worden gecontroleerd, terwijl de vogelvluchtvisie alleen die van
representatie biedt.

In het derde hoofdstuk van De Sterctenbouwing gaat Stevin verder in op
de praktijk van het bouwen, te beginnen bij het daadwerkelijk uitzetten
van de plattegrond in het terrein.440 In 1600 stelde Stevin de
beschrijving op voor de opleiding aan de Leidse universiteit. Hierin stelde
hij dat het uitzetten van de vestingen in de praktijk een belangrijk
onderdeel in de opleiding is. De studenten zouden dit, zo schrijft Stevin,
des winters tot Leyden mogen oeffenen.441 In simpele bewoordingen legt
Stevin uit hoe dit uitzetten moet gebeuren. Voor het uitzetten van de
zeshoek bijvoorbeeld beschrijft hij hoe een eerste koord van 1000 voet
lang in het midden van de vesting aan een paal wordt vastgezet en een
tweede koord van dezelfde lengte wordt vastgeboden aan een paal op
1000 voet vanaf dit middelpunt (deze tweede paal markeert het
keelpunt van het eerste bolwerk). De landmeter loopt vervolgens met
deze beide touwen in de hand naar buiten. De plaats waar beide touwen
strak staan is het keelpunt van het tweede bolwerk. Een tweede
instrument is vervolgens het rechtcruys, waarmee door middel van twee
loodrecht op elkaar staande viziers een rechte hoek kan worden

                                                
439 Meischke (1952), 159-230, hier 223.
440 Van dit uitzetten met behulp van palen en touwen zijn verschillende afbeeldingen

bekend, een in veel werken afgebeelde voorstelling is de plaat uit het in 1672
verschenen den arbeid van Mars waarop we de landmeter en twee van zijn
knechten aan het werk zien met het uitzetten van de figuur. Manesson Mallet
(1672).

441 Deze instruktie is onder meer afgedrukt in: Molhuysen (1913-1924), nr. 338 (10
jan. 1600), 389. De tekst van deze instructie is als bijlage opgenomen.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

224

uitgezet.442 Met het eerste vizier (twee sichtgaetkens of sichtspleetkens)
kan een as worden gepeild door het tweede vizier de as die daar
loodrecht op staat. Op de plaats van alle op deze wijze uitgezette
koorden worden greppels gegraven van een halve voet breed en een
halve voet diep, maar hierbij, zo stelt Stevin, moet men ghedencken,
dat men in plaets van verborghen linien gheen greppelen en moet
teyckenen, welcke daer na dwalinghe mochten veroirsaken.443

Na het meten en uitzetten van de plattegrond kan men beginnen met de
werkelijke opbouw van de wallen. Stevin’s beschrijving is hier erg
summier en gaat vooral in op hoe voldoende sterkte aan de stenen
onderdelen van de wal (bijvoorbeeld de borstweringen en kademuren)
kan worden gegeven door middel van steunberen aan de binnenzijde.
Over de stevigheid van de wal vertelt Stevin ons alleen dat deze kan
worden verkregen door het planten van Bourgondische klaver, omdat die
zeer diep wortelt, en omdat deze plant in geval van belegering als
veevoer kan worden gebruikt. Bovendien is klaver een goed middel
tegen erosie door regen en wind.444

Het traktaat van Stevin was bedoeld als didactisch werk, en wel in het
bijzonder voor Maurits. Als we de eerste hoofdstukken vergelijken met
een meer theoretisch traktaat over vestingbouw, bijvoorbeeld dat van
Samuel Marolois, kunnen we een aantal conclusies trekken over de
didactische waarde en het lezerspubliek.445 Ook Marolois begint met de
verklaring van de definities van de verschillende elementen van de
vesting, maar in tegenstelling tot Stevin - die zich eerst richt op het
tekenen van de vesting zonder dat daaraan wiskundige berekeningen te
pas komen - geeft Marolois direct een uitvoerige tabel waarin voor de
verschillende regelmatige vestingen de meest voorkomende hoeken
                                                
442 Verschillende van de genoemde landmetersinstrumenten staan afgebeeld in:

Schonaerts (1976). Het genoemde landmeterskruis is beschreven op pag.32
(nr.50) en afgebeeld op plaat 16.

443 Stevin (1594).
444 Stevin (1594); andere gebruikte planten, die ook door andere auteurs worden

vermeld, zijn zevenblad en kweekgras.
445 Marolois (1615). Al in 1627 was er een Nederlandse vertaling voorhanden. Het

door mij gebruikte werk is een Nederlandse bewerking door de wiskundige Albert
Girard van de oorspronkelijke franse versie van Marolois: Girard (1651). De
bewerking van Girard, die overigens ook het werk van Stevin heeft herzien en in
het Frans heeft uitgegeven, is een bewerking van de tekst die is vertaald door ene
W.D. in 1628. Samen met andere werken van Marolois is dit in 1651 uitgegeven,
de bewerking van Girard is vooral commentaar gebaseerd op voorschrijdend inzicht
in de wiskunde. Hij verbeterde vooral fouten die Marolois maakte door het
ontbreken van exacte formules.
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worden gegeven, gevolgd door een uitleg hoe men deze zelf kan
berekenen. Marolois besteedt, in tegenstelling tot Stevin, geen aandacht
aan hoe het plan op papier moet worden overgebracht, maar legt uit hoe
de afzonderlijke onderdelen, uitgaande van een aantal bekende maten of
hoeken, te berekenen zijn. Hieruit blijkt dat Marolois schrijft voor een
andere doelgroep. Stevin spreekt over de bestaande praktijk (en over
die van de voorgaande periode) en daarom wordt zijn tekst als vrij
ouderwets beschouwd. De twintig jaar tussen de werken van Stevin
(1594) en Marolois (1615) markeren precies de fase waarin de
vestingbouw als proefondervindelijk vakgebied (dat wil zeggen aan
praktijk gebonden) overgaat naar een academische, wetenschappelijke
discipline. Deze fase gaat tegelijkertijd gepaard met een
standaardisering en normalisering van de vestingbouw.

Toch ontbreekt ook bij Marolois de praktische en uitvoerende kant niet.
Aan het einde van het eerste deel over de reguliere vestingen besteedt
hij in een apart hoofdstuk aandacht aan het beschryven de ordre die
men onderhoudt op’t platte stellen, ende eenige andere dingen daer aen
dependerende. Relatief veel aandacht schenkt hij aan het schrijven van
de conditien diemen wil onderhouden hebben int opmaken ende
volbrengen vant selve werck, het bouwbestek. Daarnaast behandelt hij
de vraag hoe men een geschikte aannemer vindt voor een dergelijk
omvangrijk karwei. Marolois beschrijft in dit kader de werving en de
onderhandelingen: enige tijdt te bevoren slaet men door alle de
naebuyrige steden briefkens aen om de werckmeester te noodigen dat
men in meyninge is op sulck een dagh sodanige wercken te besteden
aen de minst biedende. Na deze inleiding op de bouwpraktijk volgt een
uitvoerige beschrijving van hoe de fundamenten moeten worden gelegd
en hoe deze moeten worden opgebouwd. Dit wordt in een aantal van de
bijbehorende prenten geïllustreerd. Belangrijk voor de planning is de
hoeveelheid grond die moet worden verzet. Deze hoeveelheid kan
volgens Marolois het beste door een ingenieur worden berekend omdat
de werck-basen weynich geoeffent zijn. De wijze van berekenen geeft
Marolois ook, eerst van alle afzonderlijke delen en vervolgens van het
totaal. Voor de calculatie van de kosten voor de aannemer stelt hij dat
een arbeider sonder excessiven arbeydt te doen per dag 3 schaften
grond kan verzetten, waarmee het totaal aantal mandagen te berekenen
is.

Ondanks deze praktische aanwijzingen is Stevin’s Sterctenbouwing toch
meer dan het werk van Marolois geschreven voor de man die in de
praktijk nieuwe verdedigingswerken moet aanleggen. Van de Heuvel
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onderkent deze praktische inslag ook in Stevin’s Huysbou: zijn theorie
kenmerkt zich door een praktijkgerichte, wetenschappelijke benadering
van de architectuur die zich zowel uit in een theoretische onderbouwing
van technologische ontwikkelingen als in het aandragen van concrete
oplossingen.446 Aangezien De Sterctenbouw dateert uit de jaren van de
oorlog, toen er snel veel nieuwe projecten werden gestart en er een
tekort was aan geschoolde ontwerpers, lijkt het traktaat te zijn bedoeld
om informatie te verschaffen over de planning en bouw van nieuwe
fortificaties aan mensen die uit verschillende vakken afkomstig waren.
Hierdoor was De sterctenbouw zeer bruikbaar voor de
ingenieursopleiding aan de Leidse universiteit, die in 1600 werd gesticht,
want naast de reguliere studenten (ingenieurs, landmeters) waren er
ook ambachtslieden als timmerlieden en metselaars. Het uitgangspunt
van deze opleiding was snelle praktijkopleiding te bieden, zoals ook blijkt
ook uit de door Stevin opgestelde instructie: Die meyninge is, dat men
de toehoerders, soe haest als mogelyck is, sal brengen om metter daet
het landt als ingenieurs te connen dienen.447

De opleiding aan de Leidse universiteit werd dus uit noodzaak gesticht.
Omstreeks 1579 groeide aan de kant van de Staatsen de behoefte aan
ingenieurs. Anthonisz. kon het werk niet meer alleen aan en een drietal
ingenieurs nam in opdracht van de Raad van Staten en de Staten-
Generaal het werk deels van hem over: Jacob Kemp, Joost Mattheus en
Johan van Rijswijck.448 Westra stelt de vraag of er vòòr 1600 al sprake
was van een nieuwe generatie ingenieurs. De auteur trekt zelf de
conclusie, dat in aanmerking moet worden genomen dat de lokale
stadsfabriekmeester zelf zorg droeg voor de fortificaties, zonder dat daar
‹‹ingenieurs›› aan te pas kwamen.449 Toch lijkt de rol van de door de
Staten-Generaal aangestelde ingenieurs groot. Vanaf 1574 stelden de
Staten van Holland de fortificatiemeesters aan in Holland; vanaf 1577
werden voor de Nederlanden de ingenieurs aangesteld door de Staten-
Generaal en de Raad van State. De door Westra samengestelde lijsten
geven een vertekend beeld omdat daarin alleen de Nederlandse
ingenieurs zijn opgenomen, en niet de vele aanwezige Italiaanse
ingenieurs. Maar het mag duidelijk zijn dat steeds vaker de plaats van
de Italiaanse ingenieurs werd ingenomen door Nederlandse collegae.

Aan het einde van de zestiende eeuw werd de vestingbouw, mede als
                                                
446 Vd. Heuvel (1994), 1-18, 15.
447 Molhuysen (1913-1924), 389 [338: 10 jan.1600].
448 Westra (1992), 90.
449 Westra (1992), 108.
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gevolg van de snelle ontwikkelingen in de oorlogsvoering, zowel in de
praktijk als in de theorie vastgelegd. Met het verschijnen van De
Sterctenbouwing van Simon Stevin in 1594, het eerste Nederlandstalige
traktaat over militaire architectuur, werd de praktijk op schrift gesteld.
Van Winter schreef dat rond 1600 alles erop wees dat de tijd rijp was
voor een school die de verworven inzichten zou uitdragen.450 Deze
school ontstond in 1600 aan de Leidse Universiteit: de Duytsche
Mathematicque, een beroepsopleiding voor landmeters en ingenieurs.451

De Leidse opleiding was een initiatief van Prins Maurits en Simon Stevin.
Stevin stelde een instructie op van wat de doelstellingen van de
opleiding waren, en stelde zijn eigen traktaat voor als belangrijkste
leerboek.452 Vooral het feit dat de lessen in het Nederlands werden
gegeven, in plaats van Latijn, heeft de toegankelijkheid (en populariteit)
vergroot. De opleiding was in haar opzet voor een universiteit uniek: een
snelle praktische opleiding waarmee men den toehoorders, soe haest als
mogelyck is, sal brengen om metterdaet het land als ingenieurs te
connen dienen.453 Naast de noodzakelijke theoretische onderbouwing
werd ruime aandacht geschonken aan het veldwerk in de legers van
prins Maurits, zoals bijvoorbeeld het uitzetten van een vesting. Taverne
beschrijft hoe aan deze opzet van de studie zeker in de beginperiode
strak de hand werd gehouden, maar op den duur het onderwijs
verstarde tot een zuiver theoretisch bedrijf.454 Met het begin van het
twaalfjarig bestand (1609) had het Oud-Nederlands stelsel zijn volledige
ontwikkeling bereikt. Van Winter suggereert dat met de komst van Van
Schooten het zwaartepunt van de opleiding verlegd is naar de
landmeetkundige kant.455

Niet alleen in Leiden ontstond een opleiding voor militair ingenieurs en
landmeters, ook in Utrecht, Franeker en Groningen werden aan het
begin van de zeventiende eeuw dergelijke opleidingen gesticht. Over de
Groningse opleiding is maar weinig bekend. Er werd aanvankelijk geen
onderwijs gegeven, maar alleen examens afgenomen; dat zou een reden
kunnen zijn dat de namen van de ingenieurs en landmeters niet

                                                
450 Van Winter (1988), 15.
451 Molhuysen (1913-1924), 389.
452 Van Winter (1988), 21; vermeldt dat men ook in het tijdperk der Van Schootens

het handboek van Stevin trouw is gebleven.
453 Molhuysen (1913-1924), 389.
454 Taverne (1978), 64.
455 Wijn (1934), 264. Van Winter (1988), 21. Het vermoeden van Van Winter is

nauwelijks controleerbaar door het ontbreken van feitelijke gegevens.
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voorkomen in het Album Studiosorum van de universiteit, maar de
promoties wel werden bijgeschreven in het Album Doctorum.456 Dit roept
de vraag op waar de opleiding van diegenen die later in Groningen hun
bul aanvroegen dan wel heeft plaatsgevonden. Een eenduidig antwoord
hierop lijkt niet te kunnen worden geven. Uit de bijdrage van Hoogstins
over de admissies als landmeter in Groningen voor 1811 blijkt dat er
voor de vroege zeventiende eeuw in Groningen maar weinig bronnen zijn
overgeleverd.457 Vòòr 1600 lijkt alleen de Hoofdmannenkamer te hebben
geadmitteerd, vanaf 1602 deed ook de stad dit. Uit 1637 is de eerste
akte overgeleverd van een admissie door de Gedeputeerde Staten, en
pas in 1662 werd een examen door alle drie instanties verplicht gesteld.

Uit de genoemde akte uit 1637 blijkt dat op 20 december van dat jaar
twee studenten, Thomas van der Bargh en Jacob Slijp, werden
geëxamineerd in Geometria ende Kunst van fortificatie. Van Winter
schrijft over dit examen: er waren plannen voor stadsuitbreiding, [...] er
was dus werk te verzetten.458 Over Van der Bargh lijkt in eerste instantie
weinig meer bekend dan de veronderstelling van Van Winter dat hij
betrokken was bij het ontwerpen van de Groningse vestingwerken.459 In
het spaarzame materiaal van voor de stadsuitbreiding dat bewaard is
gebleven, is inderdaad één tekening van de hand van de genoemde
Thomas van der Bargh. Op deze tekening, die zich thans in het
Rijksarchief Friesland bevindt, zijn zeer schematisch de contouren van
de stad Groningen, inclusief die voor de stadsuitbreiding, aangegeven
[afb. 23].460 Op het eerste gezicht is er aan deze kaart niets speciaals te
zien, maar wat bij nader inzien opvalt is een aantal parallelle lijnen in
het gebied van de stadsuitbreiding. Uit mijn onderzoek blijkt dat het hier
om hoogtelijnen gaat; de getallen die bij deze lijnen geschreven zijn
geven de hoogte van het maaiveld aan ten opzichte van een onbekend
peil. In één van de schetsboeken van de Zweedse ingenieur Frans de
Traytorrens treffen we een vergelijkbare kaart van Groningen aan [afb.
24], evenals op een manuscriptkaartje dat zich in het Gemeentearchief
van Groningen bevindt [afb. 25].461 Hoewel de maten op de kaarten
                                                
456 Van Winter (1988).
457 Hoogstins (1987), 73-82.
458 Van Winter (1988).
459 Uit het rechterlijke archief van de stad Groningen blijkt dat Van der Bargh tussen

1615 en 1634 de eigenaar was van een huis aan de zuidzijde van het Akerkhof;
G.A.G. RA IIIx 2, fol. 25 [30-11-1615] en G.A.G. RA IIIx 13, fol. 106v [10-4-
1634].

460 R.A.F. afd. kaarten en tekeningen inv.nr. 652.
461 Stockholm, Kongl. Krigsarkivet, Handritade kartverk. nr.22, fol.46. G.A.G. toeg.

1536, sign. 7058
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Afb. 23 Groningen RAF inv.nr.652. Foto: RAF
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Afb. 24 Groningen 22 nr. 46. Foto: Krigsarkivet Stockholm
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Afb. 25 Gronning GAG toeg.1536 sign.7058. Foto: GAG
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enigszins van elkaar afwijken lijkt het toch waarschijnlijk dat het
exemplaar van Van der Bargh als voorbeeld diende voor het Zweedse en
Groningse exemplaar.462 Van Jacob Slijp is meer bekend. Hij werd in
1618 ingeschreven als landmeter aan het hof van Friesland, maar zijn
betrokkenheid bij de aanleg van de fortificatiewerken van de stad
Groningen is niet aan te tonen.463

Over de opleiding voor landmeters en militair ingenieurs aan de in 1614
gestichte Groningse Academie kunnen we, wat betreft het begin van de
zeventiende eeuw, kort zijn: er kan niet worden gesproken van een
opleiding zoals dat in Leiden en Franeker het geval was. Wel trad de
hoogleraar Nicolaas Mulerius, die tussen 1614 en 1630 in Groningen
geneeskunde en wiskunde doceerde, een aantal maal op als examinator.

                                                
462 De kaarten en hun onderlinge samenhang zijn beschreven in het (ongepubliceerde)

artikel een hoogtelijnen kaart van Groningen.
463 Meer informatie over Jacob Slijp is te vinden bij Van der Veen (1983), 25 en 37

(noot 40). De admissie van Slijp bij het hof van Friesland: R.A.F. Arch. Hof van
Friesland., M M M, fol.110 [1 sept. 1618].
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DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE GRONINGSE FORTIFICATIE

In deze paragraaf wordt het planproces voor de nieuwe vestingwerken
geanalyseerd om antwoord te krijgen op een aantal nog niet eerder
beantwoorde vragen. Wat waren de uitgangspunten, hoe zijn deze
vertaald naar de Groningse situatie en, misschien voor Groningen de
belangrijkste vraag, wie maakte het uiteindelijke ontwerp? Om
antwoorden te kunnen geven op deze vragen zijn twee belangrijke
bronnen beschikbaar, het getekende en het geschreven materiaal.
Vanwege het ontbreken in het bronnenmateriaal van enkele vitale
schakels van het planproces, zal bovendien gebruik worden gemaakt van
geautomatiseerde cartografische analyse technieken, waarbij het
getekende en geschreven bronnenmateriaal een belangrijk uitgangspunt
vormen.

Het bronnenmateriaal is bestudeerd met behulp van twee dissertaties
die recentelijk over vergelijkbare onderwerpen en situaties zijn
verschenen. De studie van Holthuis laat aan de hand van de militaire-,
demografische- en economische ontwikkeling van de stad Deventer zien
hoe deze stad in de periode van 1578 tot 1648 veranderde. 464 Vooral
het vierde hoofdstuk met betrekking tot de aanleg van de nieuwe
fortificatiewerken is in het kader van het Groningse onderzoek van
belang. Het tweede werk is de studie van Bonke over de
stadsontwikkeling van Rotterdam in de zeventiende- en achttiende
eeuw.465 Bonke analyseert de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in
samenhang met demografische- en economische ontwikkelingen. Daarbij
gaat het hem onder meer om de vraag: hoe ging dat dan, zo’n
stadsuitbreiding. Beide studies zijn geschreven vanuit een sociaal en
economisch-historisch uitgangspunt, met relatief veel informatie uit
geschreven bronnen als bijvoorbeeld registers. Beide auteurs houden
zich weinig bezig met plananalyses van vestingbouwkundige aard.
Holthuis beweert dat de aanleg van dure vestingwerken rond Deventer
een positieve uitwerking op de stedelijke economie heeft gehad. Het is
de moeite waard is om deze stelling ook voor Groningen te onderzoeken.
Daarbij zou niet alleen kunnen worden gedacht in termen van
werkgelegenheid maar vooral aan het uitnodigende en wervende
karakter van een royaal uitgelegde stad.466

                                                
464 Holthuis (1993).
465 Bonke (1996).
466 Zoals blijkt uit het onderzoek van Taverne (1978) naar de uitbreidingsplannen van

een aantal steden in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
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Zowel Holthuis als Bonke zijn relatief summier in hun analyses van de
vestingbouwkundige aspecten van de fortificaties, waarschijnlijk
vanwege het ontbreken van voldoende kaartmateriaal. Holthuis
besteedt, als één van de eersten, veel aandacht aan de uitvoering en
bekostiging van de fortificatie van Deventer, hoewel hiervoor minder
gegevens beschikbaar zijn dan de auteur zich zou wensen. Hij baseert
een groot deel van zijn analyse op twee documenten: een financieel
overzicht van de fortificatie voor de periode 1596-1615 en een kort
resumé van de door de Staten-Generaal uitgekeerde subsidies over de
periode 1608-1620. Op basis van deze gegevens is het mogelijk een
overzicht te maken waarin de kosten, de toegezegde subsidie en de
werkelijk ontvangen subsidie is uitgezet. Uit één van de bronnen weet
Holthuis af te leiden dat van de totale kosten 40 procent aan lonen en 60
procent aan materiaal werd uitgegeven. Op basis hiervan, stelt hij, lijkt
het veilig het aantal werklieden tussen de zestig en zeventig te
schatten.467 Dergelijke financiële overzichten zijn, in iets andere vorm,
ook voor de stad Groningen beschikbaar, maar helaas zijn deze
incompleet. Via de stadsrekeningen zijn ook de bouwmeesterscedulen
voor de nieuwe stadsuitleg bewaard, waarvoor in de rekeningen een
apart hoofdstuk werd opgenomen. Per week is bijgehouden welke
aannemer waar aan het werk was, welke materialen werden geleverd en
welke kosten dit met zich meebracht.

De planning van de nieuwe vestingwerken voor de stad Groningen nam
officieel een aanvang met een resolutie van de Staten-Generaal in 1596,
twee jaar na de herovering van de stad door de Staatse troepen in 1594.
468 Naar aanleiding van een verzoek van de raadsheren Roloff Gruys en
Abel Coenders besloten de Staten Generaal om een ingenieur te zoeken
om de fortificatie van Groningen te consulteren en een rapport uit te
brengen over de noodzakelijke aanpassingen. De eerste fase van de
nieuwe vestingwerken, die de wallen van de bestaande stad betreft,
vond plaats tussen 1596 en 1612, de tweede fase, waarbij de werken
zich concentreren op een uitbreiding aan de noord en oostzijde van de
stad start vanaf 1614. Een belangrijke geschreven bron vormt een
Copulaet waarin zich verschillende stukken bevinden uit de periode 1596
tot 1621, plus een aantal losse kopieën van resoluties waarvan een deel
óf niet gedateerd is, óf betrekking heeft op de periode na 1640, toen een
                                                
467 Holthuis (1993), 88.
468 G.A.G. 780r, 14 september 1596, resolutie van de heren Staten-Generael [haere

Hog: Mog:] up voersoeck van Bo. Gruys Abel Koeners radtsher.* De transcriptie
van akten gemerkt met een * is terug te vinden in de bijlagen.
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conflict ontstond met de Ommelanden over de ontvangen subsidies ten
behoeve van de bouw van de verdedigingswerken.469 Het lijkt erop alsof
het de bedoeling was om in deze copulaet alle stukken die op de betaling
en de subsidies van de nieuwe werken betrekking hadden, bij elkaar te
brengen ter voorbereiding van een officieel (juridisch) document. In deze
verzameling zit een aantal stukken die meer inzicht geven in de
totstandkoming van het plan, zeker wanneer zij worden bekeken in
combinatie met andere stukken, registers en de overgeleverde
tekeningen. De stukken uit de periode tot 1621 worden vooraf gegaan
door een inleiding, waaruit duidelijk de betrokkenheid bij de planning
van zowel Prins Maurits als van Willem Lodewijk blijkt: Van diverse
blijcken [docerende] dat de Regeerders vande Stadt Groningen haer
fortificatien hebben aengevangen ende gevordert niet alleenlijcken met
advijs ende goedte believen van haer hogen Mog: mitsgaders van sijne
excellentie den heere prince Maurits van Orangien, ende sijne Genade
den heere Graeff Wilhelm Lodewijck van Nassou, maer dat oock die
hoochgemelte haer hoge Mog: sijne Extie ende genade die selve
fortificatien hebben gerecommendeert, gepousseert ende den voorn.
regeerders van de Stadt Groningen daer toe geanimeert. In de index van
het copulaet worden 26 stukken genoemd met de aanduiding van de
datum en de afzender, waarvan er evenwel enkele bewaard zijn
gebleven.

Een belangrijk stuk uit dit copulaet is een kopie van een reactie die
Graaf Willem Lodewijk in juni 1606 stuurde aan de Staten Generaal.
Hierin reageerde hij op een aan hem in mei van dat jaar gepresenteerd
plan voor de afbraak van het Staten kasteel.470 Willem Lodewijk schrijft
dat hij naar aanleiding van dit plan heeft overlegt in wat voegen deese
plaetse mitte minste costen ende meeste versekerheijt bevestigt kan
worden. Onder aan het eerste blad staat een belangrijke verwijzing: den
ingenieurs Arent Arents ende Salomon Antonij beide uit leggen des voors
huises gebruict.471 Verder voorziet Willem Lodewijk een belangrijk
probleem in de verdediging van de stad, namelijk dat het lant aende
noortsijde voorde stadt beginnende vande Ebbingepoort tot aent Reijdiep
wel so hooch is als aen de drentsche kant, ende dat die aldaer mede

                                                
469 G.A.G. 780r, Copulaet WWWW*

470 G.A.G. 780r, 16/6 juni 1606, Willem Lodewijk aan de Staten Generaal.*
471 Salomo Anthonij en Arent Arents waren landmeters in dienst van de stadhouder.

Muller (1987): Arent Arents 232 nr. 152; Salomo Anthonij 90 nr. 1; Voor Anthonij
wordt in dezelfde tekst (75, noot 8) vermeld dat het Groninger stadsbestuur in
1600 constateerde dat hij door de hoofdmannenkamer als landmeter was
aangenomen.
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Afb. 26 Groningen RAF inv.nr.9959. Foto: RAF
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sonder eenich flanq sijnde so swack is als eenighe inden geunieerden
provincien, sulx dat die selfden aen die zijde oock ten minsten drie
goede bolwercken noodsaeckelijck versterct moeten werden. So heb ick
tselve oock so nau mij moogelijck is geweest overgelecht metde voors.
ingenieurs die de costen daertoe noodich begrooten op 39200 £. Hieruit
blijkt dat Willem Lodewijk en de stad Groningen in 1606 enkel en alleen
nog aan stadsverdediging, en niet aan een mogelijke uitbreiding aan de
noordzijde dachten.

Deze constatering wordt bevestigd door een getekende bron. In het
Rijksarchief Friesland bevind zich een getekende plankaart met een
voorstel voor de aanleg van een aantal nieuwe bolwerken tussen de
Ebbingepoort en het Reitdiep, precies dat deel van de werken waarop
ook de hierboven genoemde brief zich richt [afb. 26]. De kaart is
gesigneerd door Salomo Anthonij en zou in samenhang met de eerder
geciteerde tekst gedateerd kunnen worden in 1606.472 In de tekening
zien we een voorstel om vier bolwerken aan te leggen: twee voor
respectievelijk de Boteringe- en Ebbingepoort, en twee tussen de
eerstgenoemde poort en het Reitdiep (deze twee zijn gemarkeerd met
de letters A en B). De bolwerken voor de beide poorten zouden de daar
aanwezige rondelen moeten gaan vervangen; de twee westelijk van de
Boteringepoort gelegen bolwerken, en de wal ertussen, zouden de rechte
muur tussen de Boteringestraat en de Vissershoek moeten vervangen.
De tekening is in meerdere opzichten een uniek document, zowel omdat
deze een situatie weergeeft die nooit gerealiseerd is, als omdat de
tekening inzicht geeft in het denken over de nieuwe stadsuitleg. Ook is
dit een goede illustratie van het ontwerpproces: op verschillende
hoekpunten van de bastions zijn de passergaatjes en getekende
passerbogen zichtbaar. Het is goed te zien dat het merendeel van de
lijnen langs een liniaal is getrokken.473 Dat de tekening niet zomaar een
plantekening is mag blijken uit het feit dat de tekening is ingekleurd. Het
is mogelijk dat een kopie van deze tekening, met de bovengenoemde of
een andere eerder gezonden brief, werd meegestuurd naar de Staten-
Generaal. De aanwezigheid van prikgaatjes (een veel gebruikte manier
van kopiëren) in de tekening zou hiervoor een goede aanwijzing kunnen

                                                
472 R.A.F., kaartenverzameling inv.nr. 9959. Het stuk behoort (volgens een opgave bij

de kaart) bij archiefstuk: R.A.F. Friese stadhouders Inv.nr. 297, nr. toeg. 7. Dit
stuk is echter niet te vinden.

473 Dit is onder meer duidelijk te zien ten zuiden van de A-poort waar Anthonij in
eerste instantie een rechte lijn had getrokken naar het rondeel dat hier lag, maar
dit later verbeterde en de lijnen wegkraste of niet met inkt aanzette.
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zijn.474

In tegenstelling tot wat dit vroege plan lijkt te suggereren, richtten de
werkzaamheden aan de fortificatiewerken zich tot 1612 grotendeels op
de zuid- en westzijde van de stad. De verdedigingswerken aan de noord
en oostkant van de stad hadden lage prioriteit, vooral omdat de
beveiliging in het zuiden grote gaten vertoonde. Zo stak bijvoorbeeld het
Statenkasteel met twee armen tot in de stad, en moest, na de afbraak
van de citadel, de wal hier worden gedicht. Bovendien was men rond
1612 bezig met de bouw van een nieuwe Oosterpoort aan het einde van
de Oosterstraat. Deze poort werd opgebouwd uit de resten van de
Drenkelaarstoren zoals uit de stadsrekeningen van 1608 en 1609
blijkt.475 Ook aan de afbraak van het kasteel was men, zoals blijkt uit
een brief van Willem Lodewijk aan de Staten-Generaal, in 1611 nog
steeds bezig: desen avont ben ick gecommen in gewisse ervaringe dat
de magistraet tot Groningen op eergisteren mit twee vendel borger
angevangen hebben te demolieren die oister ende westersijde vant gene
aent casteel was blijven staen nade openinge vandien.476 Financiële
problemen zorgden er zelfs voor dat de werkzaamheden ook aan de
zuid- en westkant van de stad stil kwamen te liggen en de nog
openliggende delen van de wal eerst nog tot gelegener tytt met een
muur werden afgesloten.477 Pas op het moment dat de Staten-Generaal,
op aandringen van Abel Coenders, in april 1614 besloten dat de stad nog
gedurende zes jaar een jaarlijkse subsidie van 12.000 gulden zou krijgen
voor de verdere aanleg van de werken, ging men verder met de
werkzaamheden.478 In dit zelfde document werd wel een voorwaarde
gesteld voor de financiële ondersteuning door de Staten Generaal,
namelijk dat de stad zelf de aanleg van de resterende fortificatiën op
basis van de laetste concessie sal continueren. Waarschijnlijk werd met
deze concessie het in overleg met Maurits en Willem Lodewijk gemaakte
bestek bedoeld.

                                                
474 Een dergelijke tekening is door mij echter niet aangetroffen in de archieven van de

Staten-Generaal.
475 G.A.G. stadsrekeningen 1608, fol. 312 ev.; stadsrekeningen 1609, fol. 297 ev. Een

andere belangrijke bron, waarin een specificatie wordt gegeven van de kosten van
de werken over de jaren 1607 tot 1609, en een raming van de nog te maken
kosten, is terug te vinden in het copulaet. G.A.G. 780r.*

476 R.A.F., Inv.nr. 3, nr.toegang 7, nr.316; brief van Willem Lodewijk aan de Staten
Generaal 4/24-4-1611. Willem Lodewijk geeft aan dat de stad hiervoor geen
toestemming had noch van de Staten Generaal, noch van hemzelf.

477 G.A.G. r.b.r. 9 juli 1612.
478 Van Deursen (1984), 240 [23-4-1614]. Een extract van deze resolutie, evenals de

brief van Abel Coenders, bevindt zich in het copulaet, G.A.G. 780r, 23 april 1614.*
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Hiermee zijn we aangekomen bij het begin van de aanleg van de nieuwe
fortificatiewerken ten noorden van de stad. In eerste instantie is er
waarschijnlijk door de adviseurs van Maurits en Willem Lodewijk aan het
stadsbestuur van Groningen een plan gepresenteerd dat een verdere
uitwerking was van het eerder beschreven plan van Anthonij uit 1606.
Uit een brief die het gemeentebestuur aan Maurits zond blijkt echter, dat
de stad zich niet in de door de prins gemaakte plannen kon vinden.
Daarom werd aan de onder stadsbouwmeester, Garwer Peters, gevraagd
een nieuw plan te maken, dat wel voldeed aan de nieuwe eisen van de
stad.479 Tijdens het Twaalf Jarig bestand (1609-1621) kon de stad
Groningen economisch opbloeien en was de noodzaak voor fortificaties,
althans voorlopig, niet dringend. Waarschijnlijk hebben deze nieuwe
eisen ingehouden dat de stad haar grondoppervlak wenste te vergroten.
Dit zou in ieder geval kunnen worden afgeleid uit de reactie van Maurits,
die het nieuwe plan van Peters goedkeurde mits de stad het zou kunnen
betalen en het plan neeth tho groeth zou worden.480 Desondanks had
zijn neef Willem Lodewijk bedenkingen bij de nieuwe plannen. Willem
Lodewijk liet de stad in augustus 1614 weten dat ook Hindrick van der
Merwede een nieuw plan had getekend, hetgeen hij ter bestudering
aanbeval.481 Dit plan voorzag in een uitbreiding van de stad aan de
noordzijde, die waarschijnlijk kleiner was dan uiteindelijk is gerealiseerd.
De stad Groningen zag echter weinig in deze plannen en liet na overleg
aan het begin van het jaar 1615 de ingenieur Johan van Valckenburg
plannen vervaardigen voor de nieuwe stadsuitleg buiten de Ebbinge- en
Boteringepoort.482 Van Johan van Valckenburg is bekend dat hij in 1613
betrokken was bij het maken van plannen voor de uitleg voor de stad
Rostock.483

                                                
479 G.A.G. r.b.r. 14 juli 1614. De brief aan Maurits werd vier dagen later verstuurd.
480 G.A.G. ingekomen stukken 1614, brief van Abel Coenders (juli 1614).
481 G.A.G. stadsarchief 1594-1815, voorl.inv.nr. 787, 13 augustus 1614, kopie van

brief Willem Lodewijk aan burgemeesters en raad.
482 G.A.G. uitgaande missieves 1614-1624, 7 februari 1615, brief aan Willem

Lodewijk. Een antwoord van de stadhouder werd negen dagen later geschreven
(16 februari 1615).

483 Van de betrokkenheid van Valckenburg zijn verschillende akten en tekeningen
bewaard gebleven in het archief van deze stad. Hulshof schrijft in zijn verslag
waarin hij melding maakt van deze bronnen: Zeer gewenscht ware een onderzoek
naar het aandeel, dat Hollandsche ingenieurs, vooral Johan van Valckenburg, die
door prins Maurits met raad en daad werd bijgestaan, hebben gehad aan de
versterkingen der Hanzesteden in het begin der 17e eeuw. Hulshof (1909), 48 e.v.
Befestigung.
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Doordat geen van de tekeningen van de hierboven genoemde
voorstellen bewaard is gebleven, is het onduidelijk wat de plannen
inhielden die eind maart 1615 door Sijne Excellentie werden
goedgekeurd op de grote form ende plante.484 Wat opvalt in de reactie
van de stad Groningen op de plannen van Willem Lodewijk, is dat de
stad niet de eigen stadsingenieur Garwer Peters verzocht om met een
antwoord te komen, maar dat aan een ingenieur van buitenaf, Johan van
Valckenburg, werd gevraagd om een alternatief plan te maken.
Valckenburg had kennelijk meer ervaring en genoot waarschijnlijk ook
meer aanzien bij prins Maurits en Willem Lodewijk. Toch moeten we de
rol van Garwer Peters niet onderschatten. De glazenmaker Garwer
Peters was een belangrijk figuur gedurende de planningsfase. Hij was
vanaf het jaar 1608, met een korte onderbreking in 1612, bij de nieuwe
fortificatiewerken betrokken als opzichter.485 Peters pendelde, vergezeld
van Abel Coenders of de stadssyndicus (vertegenwoordiger) Pancratius
Castricom, tussen Leeuwarden, Den Haag en de stad Groningen op en
neer met nieuwe plannen en tekeningen. Tijdens de aanleg van de
fortificatiewerken was Peters nog geen stadsbouwmeester; deze titel
was in 1610 toebedeeld aan Jacob Jacobsz. die deze titel behield tot zijn
dood in 1623. Peters was in deze periode stadsfabriek-meester of onder-
bouwmeester. Vanaf 1617 werd Peters in de bronnen ingenieur
genoemd, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat hij in dat jaar zijn
opleiding afrondde. Behalve als bouwmeester van verschillende
gebouwen in de stad was hij ook als landmeter en ingenieur werkzaam.
Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij in 1622 naast de hoogleraar
Nicolaas Mulerius betrokken was bij de admissie van de landmeter
Martinus Schonerus.486

Willem Lodewijk was niet de enige was die twijfelde aan de haalbaarheid
en noodzaak van een grote stadsuitleg. Ook de Ommelanden, die

                                                
484 Mens concludeerde op basis van de raadsresolutieën, dat in augustus 1614 de

plannen werden goedgekeurd. Mens (1982), 187-210, hier 190. Daarnaast geeft
hij aan dat de burgemeesters en raad pas 25 maart 1615 de gewichtige beslissing
nam om de fortificatiewerken in de grotere vorm aan te leggen. G.A.G., r.b.r. 25
maart 1615. Mens interpreteerde overigens sijne excelentie als Willem Lodewijk,
dit moet echter Maurits zijn. Willem Lodewijk is sijne genade.

485 Een uitvoerig artikel over Garwer Peters Schuitema-Meyer (1966),104-120.
486 Muller (1987), 79 bijlage I. Wanneer we bijlage I naast de chronologische lijst van

landmetersadmisies leggen, valt op dat de nummering van de betreffende
admissies, zoals genoemd in bijlage I, afwijkt van die in de lijst. Waarschijnlijk
moeten alle genoemde nummers steeds met één worden verhoogd, zodat Peters
niet aanwezig was bij het examen van Johan Sems maar bij het examen van
Martinus Schonerus.
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financieel moesten bijdragen aan deze stadsvergroting, vroegen zich
ernstig af waarom een verdubbeling van het oppervlak van de stad
noodzakelijk was. Zo schreven de Ommelanden al in 1616: dat de stad
zo wijd geextendeert is dat zij niet vermoedelijk gepopuleert kan
worden.487 De Ommelanden waren kritisch omdat zij de grootschalige
uitleg van de stad in verband brachten met de infrastructurele en
veenkoloniale politiek van de stad aan het begin van de zeventiende
eeuw, die er sterk op gericht was Groningen een nog belangrijker
monopolistische rol te geven in de regio.488 Het feit dat de Ommelanden
zouden moeten meebetalen aan de sterkere positie van de stad stuitte
hen zeer tegen de borst. Tot in de vijftiger jaren van de zeventiende
eeuw bleven de Ommelanden derhalve hun bijdrage aan de verdediging
van de stad aanvechten bij de Staten-Generaal en de stadhouder.

Een gevolg van deze politiek was dat de stad onder grote druk kwam te
staan waar het de betaling van de rente over de onteigende grond
betrof. In verschillende brieven aan de Staten-Generaal klaagde de stad
over de hoge lasten die zij moest aflossen ten gevolge van het
aanleggen van de fortificatiewerken, en over de weigering van de
Ommelanden bij te dragen aan een goede defensie van de stad. Zo stelt
de stad in een ongedateerde brief aan de Staten-Generaal: De
gecommitteerden vande Stadt Groningen hadden u ho.mog.
geremonstreert de redenen ende noot waeromme de Stadt Groningen
behoert ende moet gesubsidieert worden, tot haer fortificatien ende
bruggen, ende dat uyt de casse van Stadt ende Lande. 1° Die
fortificatien hebben gecost over drie millioenen. 2° Alle het ghene dat tot
subsidie van die genoten is monteert niet veele boven vijffmael hondert
duisent guldens. Blivende alsoo de Stadt beswaert met meer als vier
ende twintich tonnen gouts, ter saecke van die fortificatien dewelke
immers gemaeckt zijn tot defensie ende conservatie der provintie van
Stadt ende Lande, ende tot een voorborch der Landen van desen Staet
aen het oosten.489 Verderop in dezelfde brief stelt de stad: Nu sucht de
Stadt Groningen onder de lasten ende renten vande penningen ten
aensien vande fortificatien genegotieert. Bedragende de renten noch
jaerlijcks over vijftich duisent guldens.

De ontwikkeling van de turfhandel kwam pas op gang rond 1613, toen
de stad Groningen een groot veengebied bij de plaats Foxhol aankocht
                                                
487 G.A.G., 553r, register op de Resolutien der Gewestelijke Staten, 21 sept. 1616,

193.
488 Keuning (1933); Kooij (1994).
489 G.A.G. 780r, fol. 1r e.v.
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en begon met de aanleg van een scheepvaartverbinding hier naar toe.490

Had de stad Groningen zulke hoge verwachtingen van deze handel dat
de bestuurders mede daarom besloten tot een stadsuitbreiding? Behalve
de turfhandel waren in het begin van de zeventiende eeuw ook graan,
wol en hout belangrijke goederen voor de stapelmarkt.491 Naar het
belang van Groningen op deze markt in deze periode is nog te weinig
onderzoek gedaan om met stelligheid uitspraken te kunnen doen over de
invloed van de economische groei op het besluit van de stad om uit te
breiden.

                                                
490 Koster (1997), 93.
491 De Vries (1995), 770.
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DE RECONSTRUCTIE VAN DE ‘IDEALE’ GRONINGSE FORTIFICATIE

Er is alle reden om te veronderstellen dat het in 1615 goedgekeurde plan
de grondslag is geworden van de werkzaamheden die vervolgens
begonnen. Problematisch tijdens dit onderzoek was het ontbreken van
een getekend kaartbeeld van de nieuwe omwalling. Daarom is een
reconstructie gemaakt van het oorspronkelijke plan. Deze rerconstructie
is gebaseerd op cartografisch materiaal in combinatie met gegevens uit
de militaire traktaten.

In de uiteindelijke vorm telden de vestingwerken rondom Groningen
zeventien bastions. De onderlinge afstanden tussen deze bastions was
regelmatig. Uitzonderingen waren de gordijnen voor de A-poort en bij de
waterpoort van het Reitdiep (Kranepoort), die langer waren dan de
andere gordijnen. Een maat voor de afstand tussen de bastions vormde
de defensielijn, de lijn vanaf de punt van het bastion (saillant) langs de
face en vervolgens uitkomend op het gordijn bij de flank van het
naastgelegen bastion. Deze defensielijn werd in veel geschriften als
uitgangspunt voor de maat genomen, omdat hij de afstand is die met
een musket geschoten kan worden. Zo doende is deze lijn belangrijk
voor de verdediging van de eigen wallen: door deze afstand als
minimum afstand te nemen kan men namelijk op een aanvaller voor de
eigen wal schieten, zonder de wal te raken. Marolois beschrijft dit als
volgt in zijn tweede regel voor de vestingbouw: dat de beweerlinij die wt
den houck des flancx spruyt tot in den houck des bollwercks genaemt
fichante, en behoort niet veel langer genomen te werden als van 60
roeden aengesien dat t’selve een musquet scheute is. Maer indien men
de face met t’canon wil beschermen mach mense verlengen van 100 of
120 roeden [afb. 27].492 Een andere belangrijke maat is de hoek die de
verschillende middelpuntslijnen maken. Deze lijnen komen vanuit de
punt van het bastion bij een regelmatige vesting samen in het midden
van de vesting.

Een belangrijke aanname in de gevolgde reconstructie, en daarmee
tevens een mogelijk struikelblok, is dat de zestiende en zeventiende-
eeuwse ingenieurs streefden naar een zo regelmatig mogelijke vorm.
Zoveel is echter duidelijk, dat in alle traktaten en handboeken de
regelmatige vorm zeer veel aandacht kreeg, en dat de onregelmatige
vesting werd gezien als een afgeleide daarvan. De reden voor deze

                                                
492 Marolois (1651), 46 (regel II).
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Afb. 27 Samuel Marolois. Foto: UB Groningen
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voorkeur voor de regelmatige vorm moet worden gezocht in de
wiskundige en modelmatige achtergronden van de vestingbouw. Een
tweede vooronderstelling, die onder meer volgt uit de voorgaande
hoofdstukken, is dat getracht werd de positie van de al aanwezige
infrastructurele werken zoveel mogelijk in tact te laten. In de Groningse
situatie zien we dit aan de noordkant van de stad bij de straat naar de
Boteringepoort. Het deel binnen de stadswallen werd rechtgetrokken,
maar in het tracé buiten de nieuwe Boteringepoort vonden nauwelijks
wijzigingen plaats. Ook bij de nieuwe Ebbingepoort treffen we een
dergelijke situatie aan, zij het dat daar wijzigingen in de loop van het
Boterdiep zijn aangebracht. Uit militair technische overwegingen was
slechts één waterpoort mogelijk. Twee afzonderlijke waterpoorten –
zoals het geval zou zijn geweest indien het Selwerderdiepje en het
Boterdiep beiden zouden zijn gehandhaafd – zouden de wallen teveel
hebben verzwakt.493

Bij de vormanalyse van de Groningse stadsuitleg is teruggewerkt vanuit
de fysieke plattegrond zoals die zich thans in het stadsbeeld
manifesteert. Als de hoeken, die de loodlijnen uit het midden van de
gordijnen maken, onderling worden vergeleken, valt op dat de hoeken
aan weerszijden van de Nieuwe Boteringepoort vrijwel gelijk zijn,
namelijk 39 en 41 graden.494 Meten we dezelfde hoek aan beide kanten
één bastion verder, dan kan voor vier bastions en de bijbehorende
gordijnen in totaal een hoek van 122 graden gemeten worden. Een
zelfde stap verder levert voor het totaal van zes bastions een hoek van
139 graden op. Waarop kunnen dergelijke getallen duiden? Het lijkt
duidelijk dat, als we deze maten omzetten naar een regelmatige
plattegrond gebaseerd op een cirkel, we de verhoudingen van deze
hoeken ten opzichte van een cirkel kunnen weergeven als 360:40,
360:120 en 360:140. Voeren we de deling uit dan leidt dit in de eerste
twee gevallen tot een absolute waarde voor de teller, namelijk 9:1 en
3:1. In het geval van 360:140 levert dit geen rond getal op, namelijk
2,57:1. In het eerste geval werd de hoek van één bastion als
uitgangspunt voor de berekening genomen en zal dit dus leiden tot
negen bastions voor de volledige cirkel. In het tweede geval werd
uitgegaan van vier bastions voor de 120 graden, hetgeen via de
verhouding 3:1 leidt tot 12 bastions voor de 360 graden. Het derde
geval wordt als breuk buiten beschouwing gelaten, het levert in geen
                                                
493 Dat de beide waterwegen niet samen door één poort konden blijkt uit het eerdere

hoofdstuk over de waterstaatkundige veranderingen.
494 Een dergelijke afwijking kan het gevolg zijn van het bewerken van de kaart of van

een meetfout van de kaartmaker.
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enkel geval een reguliere plattegrond op.

Behalve het streven naar een regelmatige aanleg van de vesting, was in
het Groningse geval een goede aansluiting op de bestaande werken van
groot belang. Het betrof immers geen volledig nieuw ontwerp, aangezien
de zuid- en westzijde van de stad al van nieuwe wallen voorzien
waren.495 Uitgaande van de twee hierboven genoemde stellingen kan de
volgende reconstructie van het ontwerp van de fortificaties rondom de
nieuwe uitleg worden gemaakt, die in tweede instantie zal worden
vergeleken met de bestaande stad. Op basis van de gemeten hoeken in
de uiteindelijk gerealiseerde werken is naar aanleiding van de hierboven
uitgevoerde berekeningen een tweetal regelmatige modellen gemaakt.
Het eerste model, een negenhoekige vesting, sluit op het eerste gezicht
slecht aan bij de bestaande stad. Ook de aansluiting bij de gerealiseerde
vestingwerken is erg afwijkend, hetgeen vooral goed te zien is aan de
westkant van de stad. Het middelpunt van deze vesting zou buiten de
middeleeuwse wal komen te liggen. Bij het tweede model, een12-
hoekige vesting, is onmiddellijk duidelijk dat het beter past in het beeld
van de gerealiseerde uitbreiding. Bijna de gehele contour van dit model
valt samen met de gerealiseerde werken. De aansluiting met de oude
stad aan zowel de west- als de oostzijde vertoont vrijwel geen
afwijkingen. De duidelijkste afwijking van dit model ten opzichte van de
gerealiseerde situatie ligt aan de oostkant van de middeleeuwse stad.
Daar waar de contour, na het eerste kwadrant (gezien vanuit de Nieuwe
Boteringepoort) in het tweede kwart naar de stad toe buigt, gaat de
gerealiseerde vesting in een bijna rechte lijn door in zuidelijke richting.

Uitgaande van de regelmatige 12-hoek kan een cirkel worden getrokken
rondom dit model. Na het maken van deze cirkel wordt een rechte lijn
getrokken die vanuit de Nieuwe Boteringepoort via het midden van de
cirkel doorloopt tot bij de Herenpoort. Als nu de cirkel wordt verschoven
over deze lijn blijken de contouren aan de west- en zuidkant van de
oude stad samen te vallen met de wal. Op deze manier ontstaan twee
cirkels, de eerste langs de contouren van de stadswal rond de oude stad,
de tweede langs de bolwerken van de nieuwe uitleg; deze twee cirkel
overlappen elkaar deels. Rondom deze twee ten opzichte van elkaar
verschoven cirkels kan een ellips worden getekend die vrijwel volledig

                                                
495 Vergelijk Marolois (1651), 38 en plaat 17, figuur 82 en 83.
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samenvalt met de figuur van de vestingwerken.496 Hoewel de ellips als
vorm maar weinig gebruikt is in de vestingbouw, zijn er twee andere
voorbeelden te vinden in de uitbreidingen en vestingplannen voor Gullik
en Utrecht. Het plan voor Groningen zou dus de derde toepassing
kunnen zijn van deze wiskundige figuur.497 Bij de ellips rond Groningen
is de opvallendste afwijking van de uitgevoerde plattegrond het gedeelte
aan de zuidoostkant van de stad. Deze onregelmatigheid zou verklaard
kunnen worden door het feit dat hier een kruispunt is van een aantal
belangrijke waterwegen, en de stad, uit economisch oogpunt, een
dergelijke plek graag binnen haar muren had.

Welk uitsluitsel geven de bronnenanalyse en de reconstructie achteraf
over de keuze van de vorm van de uitbreiding van Groningen of over de
gedachtegang van de ingenieur die het plan maakte voor de nieuwe
uitleg? Wat betreft het planproces mag duidelijk zijn dat de rol van de
prins en de stadhouder van groot belang zijn geweest. Zij zorgden voor
de juiste afstemming van de verschillende ontwerpen, zowel waar het
militair strategische eisen, als waar het de financiële onderbouwing van
het plan betrof. Gelet op de vestingbouwkundige en locaal geografische
omstandigheden, maar ook op grond van het bestaand cartografisch
materiaal, lijkt het model van de twaalfhoekige vesting het dichtst bij de
gerealiseerde plattegrond te komen. De mathematische grondvorm die
voortkomt uit dit model is de ellips, welke het ideale compromis blijkt te
zijn tussen vestingbouwkundige principes, militaire aspecten en de lokale
(toevallige) gegevens van bodem, relief en bestaande infrastructuur. De
feitelijke argumentatie voor deze keuze wordt door de geschreven
bronnen niet bevestigd, maar de uitkomst lijkt het logisch resultaat van
de uiteenlopende visies van respectievelijk de Prins van Oranje en de
stadhouder van Friesland (inclusief hun militaire staf) en de lokale
deskundigen op het gebied van landmeetkunde en vestingbouw.

                                                
496 De meetkundige omschrijving van de ellips is alsvolgt: langwerpig gesloten

kromme lijn waarvan alle punten de eigenschap hebben dat de som hunner afstand
tot twee vaste punten, de brandpunten, constant is. Het is vooral de vaste afstand
tot de brandpunten waarin de ellips afwijkt van de ovaal.

497 Voor Utrecht: Taverne (1978), 238-278. Vooral ook de afgebeelde kaarten van
H.Ruysch (afb. 53 en 57) en de gravure van B.de Roy (afb.58). Voor Gullik: Müller
(1967).
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DE PRAKTIJK VAN HET VESTINGBOUWEN.

Het tot stand brengen van bouwwerken is niet alleen een zaak van
architectonische of technische mogelijkheden, schrijft Kolman in zijn
proefschrift over de organisatie van het bouwen in Kampen.498 Het
proces van het bouwen zelf, de structuur van het bouwbedrijf en de rol
van de vele betrokkenen daarin zijn minstens zo belangrijk. Deze zijn
echter tot nu toe nog maar mondjesmaat bestudeerd. Kolman noemt
verschillende typen onderzoek die voor bestudering daarvan gebruikt
kunnen worden: enerzijds is dit bouwhistorisch- en archeologisch
onderzoek, anderzijds archieven. In zijn eigen onderzoek ging hij niet zo
ver om elk bouwproject tot op de laatste baksteen en de laatste werkdag
uiteen te rafelen maar beperkte hij zich tot het bestuderen van de regels
en gebruiken die structuur gaven aan de bouwbedrijvigheid in de stad.
Hierdoor wijkt zijn studie enigszins af van de eerder genoemde studies
van Bonke en Holthuis. In deze paragraaf wil ik tussen deze drie auteurs
instaan om de gang van zaken bij de totstandkoming van de nieuwe
fortificatiewerken van Groningen te beschrijven.

Een belangrijke hoeveelheid informatie over de organisatie van het
vestingbouwbedrijf is te vinden in het traktaat van Samuel Marolois.499

De werkwijze die Marolois schetst komt grotendeels overeen met de
beschrijving die Kolman geeft van de openbare aanbesteding van de
vestingwerken in Deventer, een praktijk die zoals blijkt uit de archivalia
ook in Groningen werd toegepast. Allereerst werden in het bestek van de
bouw de voorwaarden vastgesteld op basis waarvan de aannemer het
werk zou moeten uitvoeren.500 Tevens werd de periode waarin het werk
voltooid moest zijn genoemd, en de eventuele sancties die werden
opgelegd wanneer het werk niet binnen de overeengekomen periode
afgerond was. Verder werd vastgelegd of de aannemer ofwel de
opdrachtgever moest zorgen voor de benodigde materialen.

Voor het onderzoek naar de bouwpraktijk van de vestingwerken in
Groningen is gebruik gemaakt van een klein aantal bestekken, zoals
deze zijn overgeleverd in de bestekboeken in het gemeentearchief van
de stad Groningen. In de afschriften uit het bestekboek blijkt dat de
aannemer en de opdrachtgevers al een overeenkomst hadden gesloten

                                                
498 Kolman (1993).
499 Marolois (1651).
500 In het bestek wordt precies beschreven wat de taken van de aannemer zijn en hoe

het werk moet worden uitgevoerd.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

249

over de uitvoering, termijn en betaling van de werkzaamheden. Deze
bestekken vormen op twee manieren een belangrijke bron. Ten eerste
geven ze een duidelijk beeld van de wijze waarop het werk technisch
diende te worden uitgevoerd. Daarnaast geven de bestekken een inzicht
in de kosten van de werken. Zo geeft het materiaal antwoord op de
vragen: wat ontvangt de aannemer voor een bepaald werk en wat is
hieruit af te leiden over de lonen en materiaalkosten? Naast deze
bestekken zijn er nog de stadsrekeningen waarin ook posten voor
geleverde materialen en arbeidsloon zijn opgenomen.501 Een vergelijking
tussen deze beide bronnen kan meer zeggen over de financiële
organisatie van het bouwbedrijf.

Wat een vergelijking tussen deze beide bronnen ook oplevert, en wat
ook al blijkt uit de relatief korte lijst van beschikbare bestekken (42 in
totaal, waaronder 6 voor de nieuwe uitleg), is dat veel werk niet in de
bestekboeken terecht is gekomen.502 Waarschijnlijk komt dit doordat een
groot deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door aannemers met
wie de stad vaste contracten had.503 De aannemer was op deze manier
verzekerd van een vast inkomen, maar daar tegenover stond dat hij de
lokale overheid altijd voorrang moesten geven boven andere
opdrachtgevers. In welke gevallen ervoor werd gekozen om een
aannemer van buitenaf bij het werk te betrekken is op basis van het
weinige materiaal niet aan te geven. Veel van het grondwerk lijkt
daarentegen in de bestekboeken terecht te zijn gekomen, maar het mag
niet worden uitgesloten dat diverse akten niet in de bestekboeken zijn
overgeschreven. Toch is met als uitgangspunt de stadsrekeningen en de
6 bestekken een beeld te geven van het verloop en de omvang van de
werkzaamheden aan de nieuwe fortificatiewerken.

Op 7 april 1620 neemt de aannemer Lambert Haykens het werk aan
voor het derde bolwerk ten oosten van de Ebbingepoort.504 Uit de akte
blijkt dat Haykens de gracht moet graven. De exacte afmetingen van
deze gracht worden in de akte gegeven: de gracht wordt 8 voeten diep
en aan de bovenzijde 12 roeden en aan de onderzijde 10 roeden

                                                
501 G.A.G., 332r stadsrekeningen, in de stadsrekeningen zijn de kosten van het

stadswerk onder het onderdeel stadsbouwmeester cedullen opgenomen.
502 G.A.G. 474r bestekboek.*
503 Deze praktijk werd ook al door Kolman beschreven Kolman (1993). Uit bestudering

van de stadsrekeningen blijkt dat deze praktijk ook in Groningen veelvuldig werd
toegepast, vooral daar waar het de metselaars en de stratenmakers betreft komen
telkens dezelfde namen voor in de boeken.

504 G.A.G. 474r, fol. 15r.*
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breed.505 Per strekkende meter heeft de gracht een inhoud van 105 m3.
De verloren gracht of cunette die als een extra diepte in het midden van
de gracht ligt, moet 3 voet diep en drie roeden breed worden, ongeveer
11 m3. De aannemer moet de grond die vrijkomt bij het uitgraven van
de gracht gebruiken om de wal mee op te bouwen, een werkwijze die
zeer exact beschreven staat in het bestek. De aannemer moet steeds
een zodanig deel van de grond afgraven, dat daarmee de wal kan
worden opgezet tot een hoogte van anderhalf voet. Verder moet hij om
de driekwart voet een laag graszoden en kweekkruid toevoegen en de
wal stevig aanstampen, om de stevigheid van de wal te garanderen.506

Behalve met kweekkruid werd om deze zelfde redenen ook veel gewerkt
met andere kruiden zoals hop, klaver en zevenblad. Op deze wijze werd
in dunne lagen het profiel van de wal opgebouwd. Helaas zijn in de
bestekken de afmetingen van de wal niet zo precies beschreven als die
van de gracht. Er is toch een mogelijkheid het lichaam van de wal te
reconstrueren, op basis van een aantal profielen die in de getekende
bronnen voorkomen en de in de traktaten beschreven afmetingen.507

Marolois stelt in zijn traktaat dat de wal minstens 5½ roeden dik moet
zijn en als we de breedte van de gracht in de tekeningen vergelijken met
de dikte van de wal kunnen we voor Groningen uitgaan van 6½
roeden.508 Als we deze hoeveelheid grond van de gracht omzetten naar
een wal die circa 90 voeten breed is en we maken deze 16 voet hoog
dan blijkt er voldoende grond beschikbaar te zijn. Ook als we hierop een
borstweer aanleggen van 6 voet hoog en 24 voet breed in totaal, is voor
een dergelijke wal circa 100 m3 noodzakelijk (hierboven is berekend dat
de gracht zoals die in de akte voorkomt een inhoud heeft van 105
kubieke meter). Uit de grond die wordt uitgegraven voor de verloren
gracht is het mogelijk de borstweer van de bedekte weg (faucebraye) te
maken. De dan nog overgebleven grond van de verloren gracht kan
worden gebruikt voor het glacis aan de andere zijde van de gracht.

Niet alleen de technische gegevens over het werk, maar ook meer

                                                
505 In de voorbeelden zal voor de roede een afstand van 4,09 meter worden genomen

en de voet een 1/14 deel hiervan. Dit zijn de in Groningen op dat moment
gebruikte maten.

506 Marolois schrijft zeven jaar later over de toepassing van graszoden en kweek:
Queeck-cruydt, welcke wortel sodanighe eygenschap heeft dat het hem verspreydt
over al de wal ende te samen bint over sulcx dat dit selve de vorseyde korste
langhe tijt duyrende houdt ende bykans eeuwich, Marolois (1651), 42.

507 Bijvoorbeeld het profiel zoals het voorkomt op de kaart in het archief van de
Service Historique de la Marine, Vincennes, SH 174 [register van de fortificatien
inde Geunieerde Provintien etc., 1661].

508 Zie bijlage Marolois (1651).
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praktische zaken werden in het bestek vastgelegd. Zo vinden we in de
akten regelmatig de zinsnede De aannemer sal sich selven bestellen alle
materialen. Soms ook dragen de stedelijke autoriteiten zorg voor de
materialen, zoals bijvoorbeeld in een bestek voor het metselen van de
muur van de bedekte weg tussen de Steentil- en de Ebbingepoort: Om
deese muyre voort to verveerdigen willen die heeren den annemer
bestellen und leveren alle steen kalck sement sandt ter plaatsen omtrent
deselve magh verarbeyt worden.509 Ook wat betreft de betaling van het
werk werden afspraken gemaakt. In een akte betreffende de aanleg van
een bolwerk met twee halve gordijnen ter weerszijden werd het
volgende afgesproken: in totaal kreeg de aannemer voor het totale werk
een bedrag van 1500 carolus gulden. Wekelijks werden echter de
werklieden door het stadsbestuur uitbetaald, en dit bedrag werd op de
eindafrekening in mindering gebracht. Iedere werkman ontving per week
zeven stuivers voor een paardenknecht en zijn paard werd 24 stuivers
betaald. De rest van het geld werd aan de aannemer uitbetaald als het
werck gepresen ende upgenomen sall sijnn. Hiervoor moest wel aan een
aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moest Haykens zo spoedig mogelijk
met het werk beginnen en halverwege de maand juli zo ver gevorderd
zijn dat de metselaars konden beginnen. Voldeed hij niet aan deze
voorwaarde, dan werd er honderd pond op zijn eindbedrag gekort.
Daarnaast stelde men dat het totale werk, volgens de schatting van
degene die het bestek opstelden, half augustus klaar zou moeten zijn.
Dergelijke afspraken zijn niet uitzonderlijk, we treffen ze in verschillende
andere bestekken ook aan.

In dit bestek was de aannemer ook belast met het bemalen van de
gracht tijdens het werk, hij moest immers waterossen en gruppen
bestellen om het water naar de molen te leiden. Een aantal dagen voor
het contract met Haykens werd daartoe een overeenkomst gesloten met
Rolleff Janssen uit Leeuwarden. Zijn werk bestond uit het leeg malen van
de nieuwe gracht, vanaf de Ebbingepoort tot zover die op dat moment
was uitgegraven.510 Ook hierbij stelden de opdrachtgevers eisen aan de
aannemer. Om te voorkomen dat de aannemer te weinig water zou
afvoeren stelde men de eis dat die tonne over die pinne in het water
moet. We moeten ons hierbij een baggermachine voorstellen met een
draaiende rij tonnen die één voor één onder water worden gehouden en
eenmaal gevuld elders worden leeggegooid. Hoe dieper de tonnen het
water ingaan des temeer water mee naar boven werd genomen.

                                                
509 G.A.G. 474r, fol. 45r.*
510 G.A.G. 474r, fol. 15r, 3 april 1620.*
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Anderzijds maakte meer gewicht in de ton het werk zwaarder. De
opdrachtgevers wilden met dit beding een zekere werksnelheid
garanderen. Rolleff Janssen ontving voor dit werk een totaalbedrag van
215 carolus gulden, die hij in twee termijnen zou krijgen. Een derde deel
van het geld op het moment dat de helft van het water was
weggemalen, de rest van het geld als het werk voltooid was. Na de
voltooiing zou het bemalen door moeten gaan, en werd aan de
aannemer per etmaal dat hij had gemalen een bedrag van 5 gulden
betaald.

Een volgende akte die van belang is voor de situatie van de
fortificatiewerken dateert uit 1621. 511 Daarin werd het metsel- en
voegwerk aan de muur van de faucebraye voor het deel tussen de
Ebbinge- en Steentilpoort aanbesteed, voor zover dit nog niet of niet op
de juiste wijze gebeurd was. Ook nu moest de opdrachtgever de stenen,
kalk, cement en zand leveren.512 Het merendeel van deze kalk werd
geleverd door drie personen, Albert Jansen uit Foxhol (na zijn dood ging
zijn weduwe verder met het bedrijf), Adam Hindrik (eveneens afkomstig
uit Foxhol) en Hindrick Jansen uit Donghorn. Opvallend is dat er in
eerste instantie maar weinig stenen werden aangeleverd, tenminste voor
zover dat uit de stadsrekeningen is op te maken.513 Het blijkt echter dat
veel van de stenen die gebruikt werden voor de aanleg van de nieuwe
werken, afkomstig waren van het afgebroken Staten-kasteel. Ook van
andere plaatsen in de stad is bekend dat de stenen bij sloop werden
opgekocht en hergebruikt bij andere bouwwerken. In veel gevallen
werden verschillende werklieden aangenomen om de stenen los te
bikken. Naast het werk voor de metselaren was er ook veel werk voor de
steenhouwers die werkten met de graue steen, een natuursteen. Zoals
Kolman heeft aangegeven voor Kampen, moet ook voor de stad
Groningen onderscheid worden gemaakt tussen de metselaar en de
steenhouwer.514 Ook in de stadsrekeningen is een duidelijk onderscheidt
gemaakt tussen de werkzaamheden voor de beide ambachten, hoewel
de betaling voor beide groepen vrijwel gelijk is, namelijk 15 stuivers per
dag.

                                                
511 G.A.G. 474r, fol. 45r.*
512 Uit de stadsrekeningen komt dit naar voren uit de vele scheepsladingen kalk die

bijna wekelijks in de stadsrekeningen voorkomen; zo werd in het jaar 1618
ongeveer 3600 gulden uitgegeven voor 7190 ton kalk. Over het algemeen, zo blijkt
uit de stadsrekeningen, werd 10 stuiver per ton betaald.

513 Voor 1618 wordt maar drie maal een levering van (bak)steen aangetroffen.
514 Kolman (1993), 186.
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Afb. 28 Detail van de bolwerken rond de Nieuwe Boteringepoort op de
kaart van Geelkerken (1616).
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Aan de hand van de stadsrekeningen uit de periode van 1615 tot 1620
zijn de werkzaamheden in grote lijnen te lokaliseren. Zo waren in de
eerste zes maanden van 1617 verschillende aannemers bezig met het
afronden van het werk rond de Nieuwe Boteringepoort [afb. 28]. In het
voorjaar en de zomer van 1615 werden bij deze zelfde poort
werkzaamheden verricht door de steenmetseler Harmen van Goor en
zijn knechten.515 Deze werkzaamheden komen overeen met de
afbeelding van het bouwwerk op de kaart van Nicolaas Geelkercken uit
1616. De Nieuwe Boteringepoort was in 1616 al gereed, evenals de
beide bolwerken ter weerszijden. Aan de Nieuwe Ebbingepoort was men,
te oordelen naar de kaart van Geelkercken, niet begonnen. We treffen
de eerste werkzaamheden hieraan vanaf augustus 1617 in de
stadsrekeningen aan wanneer metselaars met een stenen beer in de
gracht beginnen. Mr. Harmen van Goer hefft gearbeidet in stadtswarck
mit sin knechten 18½ dach omme de nije grave grachten tot aen nije
Ebbinge porte tho lossen alss ock noch up rekeninge van die muer inde
grafte.516 Het merendeel van de werkzaamheden rond deze poort
concentreert zich in de eerste maanden van 1618, waarna in juli van dat
jaar de werkzaamheden zich verplaatsen naar de A-poort en de Marwix-
pijpen. In augustus 1618 was het werk al zover gevorderd dat de
stratenmakers konden beginnen, en tot aan de zomer van 1619 waren
zij bezig met het aanleggen van de straten tussen de oude- en de
nieuwe Ebbingepoort. In juli 1619 verplaatste het werk zich naar het
zuiden rondom de Steentilpoort en het Damsterdiep.517

Ook uit de combinatie van de bestekken met de stadsrekeningen is veel
af te leiden. Zoals boven vermeld, werd op 26 maart 1619 een opdracht
verstrekt aan Jancke van Growe voor den volgenden faes an die
dwenger ant oosten van Ebbinge poorte van die pundt aff na dat suden
streckende mit dat volgende cordijn mit die faes daer an om die punt.518

Op 10 april treffen we de eerste betaling in de stadsrekeningen aan van
200 daalder (300 gulden).519 Tot 27 november treffen we (met één
uitzondering op 7 oktober) wekelijks betalingen aan die variëren van 150
                                                
515 G.A.G. 332r stadsrekeningen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende

jaren: 1615: f.200-212v; 1616: f.187-219; 1617: f.189-241; 1618: f. 197-274v;
1619: f.210v-219v

516 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1617, f.210
517 Er waren in deze periode nog een aantal betalingen die betrekking hadden op de

Ebbingepoort, de schilder Harmen Laurens is nog tot in de maand september bezig
met het schilderen van de poort en de brug, en de schuitenmaker Tonnijs Hinderics
werd eind augustus betaald voor het teren van de brug

518 G.A.G. 474r, fol.36r.
519 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1619, fol.217r.
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tot 1000 gulden, met een totaal van 145.240 gulden voor het gehele
jaar, telkens met de omschrijving aangenomen werk. Dit bedrag komt
totaal niet overeen met de overeengekomen aanneemsom zoals deze in
het bestek werd vermeld, te weten thijn dusent achthundert vijfftich
carelsgulden. Nu kan het zijn dat de genoemde betalingen aan de
arbeiders zijn gedaan, zoals in de akte is opgenomen, en dat het bedrag
van 1850 gulden het bedrag was dat de aannemer ontving als het werk
gereed was, maar dit komt niet overeen met de zinssnede: Den
annhemer sall alle weecke leneringe ontfangen na grootheit sine
arbeiders und also daer eenige paarden bij komen. Er kan echter op
geen enkele wijze zekerheid worden verkregen over deze gang van
zaken. Opvallend is wel dat op 7 april 1620 het derde bolwerk ten oosten
van de Ebbingepoort met twee halve gordijnen werd aanbesteed aan
Lambert Haykens, en dat hem daarbij strenge tijdsvoorwaarden werden
gesteld, zoals hierboven al eerder werd beschreven. Janneke van Grou
had het werk uitgevoerd van de face van de eerste dwinger zuidoostelijk
van de Ebbingepoort, het daaropvolgend gordijn plus een volgende face.
Als nu Haykens een jaar later het werk aannam van het halve gordijn
tussen het tweede en derde bolwerk, het derde bolwerk en het volgend
muurstuk, en dit volgens het bestek in de maanden tussen mei en
augustus, dus vier maanden moest kunnen afronden, lijkt het
aannemelijk dat aan Janneke van Grou een tweede opdracht is verstrekt
voor de ontbrekende face en het halve gordijn. Dit alles verklaart echter
niet de hoge kosten zoals deze in de stadsrekeningen zijn terug te
vinden. Een laatste opmerking over dit bestek en de bedragen in de
stadsrekeningen, is dat op 15 mei 1619 een betaling aan Janneke van
Grou werd opgenomen van 399 gulden voor 266 dagen werk, hetgeen
neer zou kunnen komen op 30 stuiver per dag en een totaal van 44
mandagen per dag. In het bestek van Haykens werd opgenomen dat
ieder man ontfangen des dages soeven stuive unnd up yder karre peert
man ende junge 24 stuver, totaal 31 stuivers per dag.

Holthuis stelt na een uitvoerige, maar naar eigen zeggen hypothetische,
berekening vast dat bij de fortificatiewerken van Deventer voor de
periode tussen 1596 en 1621 dagelijks gemiddeld 33 tot 41 arbeiders
betrokken waren die gemiddeld 6,1 stuiver als dagloon ontvingen.520 De
Groningse bedragen liggen dus volgens het bovenstaande bestek iets
hoger, maar soms ook lager zoals blijkt ook uit de bedragen die de
metselaars ontvingen voor hun werk. Harmen van Goer met zijn twee
knechten ontving op 21 mei 1615 voor zichzelf en twee knechten 80

                                                
520 Holthuis (1993), 86-90.
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gulden (1600 stuiver) voor 100 dagen werk, op 27 mei 87 gulden (1740
stuiver) voor 108 dagen werk en 4 juni 1615 72 gulden en 10 stuivers
(1450 stuiver) voor 90 dagen werk, respectievelijk 16, 16,1 en 16,1
stuivers per dag voor 3 personen, dus 5,4 stuiver per dag. Een
mogelijkheid, die sterk voor de hand ligt, is dat deze metselaar diverse
mensen op verschillende plaatsen aan het werk had (vandaar ook dat zij
binnen een week 108 dagen werk kunnen verzetten). De beide knechten
krijgen een normaal metselloon van zes of zeven stuivers per dag en de
rest verdwijnt in de zak van Van Goer. Een extra indicatie voor een
dergelijke praktijk zijn de betalingen aan deze aannemer in 1617 voor
metselwerk aan een muur in de gracht bij het Reitdiep, waar hij behalve
de vermelde 15 stuivers per dag een bedrag variërend tussen de 55 en
75 daalder per week ontving.

Met betrekking tot de praktijk van het vestingbouwen valt te
concluderen dat op basis van de overgeleverde bestekken en de
artikelen uit de stadsrekeningen een beeld kan worden gegeven van
enerzijds de fasen in het bouwproces en anderzijds de wijze van
uitvoering in een aantal specifieke situaties. Zoals al uit de kaart van
Nicolaas Geelkercken uit 1616 bleek, hebben de werkzaamheden zich
vanaf 1615 in eerste instantie gericht op de Nieuwe Boteringepoort en
de bolwerken aan weerszijden van deze poort. In 1617 werd gelijktijdig
gewerkt bij de Krane- en bij de Ebbingepoort, in 1618 volgde,
waarschijnlijk na de afronding van de Ebbingepoort, het werk aan de A-
poort, en in 1619 volgt het gedeelte rondom de Steentilpoort. De wallen
en dwingers tussen de poorten werden stapsgewijs aangelegd, waarbij
uit de bestekken blijkt dat voor de aanleg van een dwinger met een
gordijn ongeveer vier maanden nodig waren. Voor de negen en een
halve dwingers met hun gordijnen die op de kaart van Geelkercken nog
niet voltooid waren zijn vanaf 1616 dus nog 38 maanden nodig geweest.
In de praktijk bleek het nog tot 1622 te duren voordat de wallen
werkelijk gesloten waren. De bestekken geven wel inzicht in de
hoeveelheid grond die verplaatst moest worden vanuit de gracht naar de
wal: 115 m3 voldoende om de wal, de fauce-braye en het glacis van aan
te leggen. Over door Kolman geconstateerde wantoestanden die het
gevolg waren van de wijze van aanbesteding van het werk zijn in
Groningen geen aanwijzingen gevonden.521 Wat betreft de kosten en de
bekostiging van de fortificatiewerken is er voor Groningen geen
onderzoek gedaan.

                                                
521 Kolman (1993), 279.
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CONCLUSIE

Na de afbraak van het kasteel ten zuiden van de stad Groningen
ontstond er een duidelijke noodzaak om de bestaande wallen met
rondelen te vervangen door fortificatiewerken die voldeden aan de eisen
van de nieuwe tijd. Groningen neemt hierbij zeker geen unieke positie
in; het ontwerpen en aanleggen van nieuwe fortificatiewerken was in die
jaren aan de orde van de dag in de gehele Republiek. Op basis van de
uit onder meer Italië geïmporteerde ideeën over defensieve werken
ontwikkelde zich aan het einde van de zestiende en het begin van de
zeventiende eeuw een nieuw Nederlands stelsel. De aard, vorm, maten
en uitvoering werden vastgelegd in traktaten over vestingbouw en dit
stelsel werd gedoceerd op de speciale opleidingen die vanaf 1600 op
verschillende plaatsen in Nederland werden gesticht. Het eerste deel van
het hoofdstuk heeft deze ontwikkeling kort geschetst. In het geval van
Groningen was er tot voor kort veel onduidelijkheid over het
planningsproces zoals dat heeft plaatsgevonden. In overleg met de Prins
van Oranje en de Stadhouder kwam de stad Groningen tot een aantal
plannen. In eerste instantie richtten deze plannen zich op de zuidkant
van de stad, maar na 1608 werd er ook nagedacht over de noordzijde,
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een, volgens sommige betrokkenen,
te grote uitleg ten noorden van de stad. Ondanks het ontbreken van de
plannen voor deze uitbreiding is in dit hoofdstuk op verschillende
manieren getracht een reconstructie te maken van het proces. Belangrijk
hierbij is bekendheid met de werkwijze van landmeters en ingenieurs.
De voor het gebruik in het onderwijs opgezette traktaten, aangevuld met
enkele overgeleverde aantekeningen van de cursisten zijn hierbij van
groot belang. Op basis van het lesmateriaal voor de zeventiende eeuw is
een reconstructie gemaakt van hoe de vorm van de uitleg uiteindelijk tot
stand is gekomen.

Tevens is getracht inzicht te krijgen in de concrete uitvoering van deze
werken. Op basis van overgeleverde bestekken en de stadsrekeningen
kan een gedeeltelijke reconstructie gemaakt worden van de werkwijze
van de stad en de betrokken aannemers. Daarbij is gekeken naar de
fasering van de aanleg, de wijze waarop de opdrachten werden verstrekt
en de hierbij gestelde voorwaarden en de uitvoering van de aangenomen
werken. Op basis van deze gegevens kan nu een globaal beeld worden
geschetst van de stedenbouwkundige inrichting van de ontstane ruimte.
Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan de vraag hoe de
eerder genoemde, abstracte, aan handboeken ontleende regels en
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procedures van aanleg en inrichting in de dagelijkse omstandigheden en
geografische situatie van de stad Groningen in praktijk werden gebracht.
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DE CIVIELE INRICHTING VAN DE NIEUWE UITLEG

INLEIDING

Al tijdens de laatste fase van de aanleg van de fortificatiewerken rond de
stad Groningen in 1620 werden de eerste percelen in het gebied ten
noorden van de Oude Boteringepoort verkocht.522 Tegelijkertijd werd
gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Op de kaart van
Nicolaas Geelkercken uit 1616 zijn nog de contouren van de oude
wegenstructuur geschetst, maar in 1618 was een belangrijk deel hiervan
vervangen door nieuwe straten tussen de oude en nieuwe stadspoorten.
Ondanks de voortvarendheid van het stadsbestuur bleek de interesse
voor het wonen in de nieuwe wijk niet aan de verwachtingen te voldoen.
Ter stimulering werden de strenge regels voor de nieuwe bebouwing al
snel bijgesteld. Desondanks vorderde de wijk maar langzaam. In dit
hoofdstuk wordt bij ontstentenis van betrouwbaar kaartmateriaal, een
poging ondernomen om de oorspronkelijke verkaveling te reconstrueren.
Uit de raadsresoluties is wel bekend dat in november 1617 een caerte
van d’affbakinge der straten, marckten ende ander affgebackede
plaetsen buiten d’olde Botteringepoort werd goedgekeurd, maar deze
kaart is niet bewaard gebleven.523 Een dergelijk document is voor het
begrijpen van de aanleg en inrichting van de wijk van groot belang en is
daarom aan de hand van de wel bekende gegevens gereconstrueerd.

                                                
522 G.A.G. r.b.r. 16 december 1620. Het eerste perceel ging naar de stadstimmerman

Wijbe Jelckes, een directe medewerker van Garwer Peters.
523 G.A.G. r.b.r. 27 november 1617.
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DE REGELMATIGE PLATTEGROND

In een artikel van de architectuurhistoricus Robert Mens, wordt in
verband met de nieuwe stadsuitbreiding van Groningen gesproken over
de rechthoekige stadsplattegrond en de helderheid van het
schaakbordachtige patroon die direct zichtbaar zouden zijn.524 Mens
verwijst hiermee naar de esthetische idealen van Hollandse
stedenbouwers uit de zeventiende eeuw, van wie Simon Stevin één van
de belangrijkste voorbeelden is. Hij veronderstelt daarbij dat de
landmeter en ingenieur Johan Sems bij de stadsuitleg van Groningen
betrokken was. In deze visie voelt Mens zich gesteund door de
aanwezigheid van Sems in Groningen in 1615 en door de gelijkenis van
de uitleg van Groningen met de plannen die Sems in opdracht van
Christiaan IV maakte voor het Deense Christiansstad (1616).525 Stevin
zal als adviseur van Prins Maurits zeker invloed hebben gehad op de
vorm van de uitleg, vooral omdat de onderstadsbouwmeester Garwer
Peters een aantal maal direct overleg met Maurits hierover had.526 De
betrokkenheid van Johan Sems is daarentegen minder makkelijk
aanwijsbaar, al is het vrijwel zeker dat Peters en Sems elkaar hebben
ontmoet tijdens het verblijf van de laatstgenoemde in de stad
Groningen.

Regelmaat en symmetrie van het grondplan van de zogenaamde ideale
stad zijn in de plattegrond van Groningen slechts ten dele en enkel in
hoofdlijnen aanwezig. Uit eerdere hoofdstukken bleek al dat veeleer het
landschap (bodem en hoogtelijnen) en de fortificatiewerken bij de vorm
van de stad een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Wat betreft de
structuur van de hoofdstraten in de nieuwe uitleg blijkt dat de
belangrijkste noord-zuid assen niet parallel lopen. De twee belangrijke al
bestaande doorgaande wegen werden in de nieuwe situatie
rechtgetrokken. De Nieuwe Boteringestraat vormt in het verlengde van
de Oude Boteringestraat na 1620 een rechte lijn op de grootste hoogte
over de zandrug waarop de stad was aangelegd. Hetzelfde gebeurde in
het verlengde van de Oude Ebbingestraat, waar een nieuwe
rechtstreekse verbinding werd aangelegd met de Nieuwe Ebbingepoort.
De afstand tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de Nieuwe
Boteringestraat wordt groter naarmate ze verder van de oude stad
verwijderd liggen, met als gevolg dat, gezien vanaf de Ossenmarkt, de
                                                
524 Mens (1982), 187-210.
525 Mens (1982), 201-204; Over Johan Sems: Westra (1980).
526 bijvoorbeeld G.A.G. r.b.r. 2 augustus 1614.
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dwarsstraten in de uitleg steeds langer worden. Is de lengte van de
noordwand van de Marktstraat nog 180 meter, die van de noordwand
van de Violenstraat (een kleine driehonderd meter noordelijker) is ruim
twintig meter langer. In de vergelijking van de afstand tussen de Nieuwe
Kijk in’t Jatstraat en de Nieuwe Boteringestraat is dit verschil nog
duidelijker, zij het dat deze twee straten naar elkaar toelopen.527 Voor de
Nieuwe Kijk in’t Jatstraat werd in de middeleeuwse stad een nieuwe
doorgang gemaakt om de doorgang van de Oude- naar de Nieuwe Kijk
in’t Jatstraat mogelijk te maken. Tevens werd hiervoor een nieuwe brug
aangelegd over de oude stadsgracht.528 Opvallend is echter dat deze
straat in het noorden doodloopt op de nieuwe stadswal zonder dat een
directe verbinding met de nabijgelegen Nieuwe Boteringepoort werd
gemaakt.

Niet alleen de structuur van de noord-zuid lopende straten is
onregelmatig, ook de afstanden tussen de secundaire straten die parallel
aan het Lopende Diep liggen zijn verre van regelmatig. De afstand
tussen de Kleine Leliestraat en de Kleine Rozenstraat en tussen de
laatstgenoemde straat en de Kruidstraat is, gemeten langs de westelijke
wand van de Nieuwe Boteringestraat, gelijk, namelijk ruim 90 meter. De
bouwblokken noordelijk en zuidelijk van deze beide blokken zijn
smaller.529

De (voorlopige) conclusie mag zijn dat voor de inrichting van de
noordelijke uitleg van Groningen functionele en (landmeet)technische
overwegingen hebben geprevaleerd over esthetische. De doorgaande
wegen zijn zoveel mogelijk rechtgetrokken maar hun richting werd
bepaald door de ligging van de poorten in de nieuwe stadswal en de
bodemstructuur. Door de vorm van de nieuwe verdedigingsgordel, is het
vestingbouwtechnisch gezien zo goed als onmogelijk parallelle straten

                                                
527 Ter hoogte van de noordwand van het Guyotplein (dezelfde hoogte als de

Marktstraat) is deze afstand 110 meter, ter hoogte van de Violenstraat is de
afstand 70 meter, een verschil dus van 40 meter per 300 meter.

528 Het huis aan het einde van de Oude Kijk in’t Jatstraat werd in 1625 afgebroken.
Overdiep (1984), 117.

529 Mens (1982): hun onderlinge afstand hangt nauw samen met de gewenste diepte
van de bouwblokken, welke ongeveer 70 meter bedraagt, ofwel 2 x 35 meter voor
twee erven ruggelings. Hoe Mens aan deze constatering komt is een raadsel, de
afstanden zijn makkelijk meetbaar en wanneer hij spreekt over een gewenste
diepte kan mijn inziens alleen worden gedacht aan een resolutie die in 1618 werd
aangenomen (G.A.G. r.b.r. 14 maart 1618) en die spreekt van een verkaveling in
blokken van 2 bij 5 roeden, maar ook deze maten komen niet overeen met de door
Mens genoemde 35 meter.
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aan te leggen die ook nog eens aansluiten bij de al bestaande structuur
van de Middeleeuwse stad. Het beschikbare archiefmateriaal geeft geen
uitsluitsel over de beweegredenen om de regelmaat in de secundaire
oost-west structuur te handhaven.
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DE AANLEG VAN STRATEN

Voor informatie over de aanleg van de straten in de nieuwe uitleg zijn de
stadsrekeningen een belangrijke bron, omdat zij de betalingen bevatten
voor de aanleg van de bestrating. Een informatieve bron wordt gevormd
door een aantal raadsresoluties die rechtstreeks betrekking hebben op
de infrastructuur. Een belangrijke resolutie daarbij is die uit mei 1624,
waarin een groot aantal straatnamen voor de nieuwe stad werd
vastgesteld.530 Een derde bron zijn de hiervoor beschreven rechterlijke
archieven, waarin de verkopen van onroerend goed werden
geregistreerd. Daarmee komen de eerste verkopen van de bebouwde
grond en de gebruikte straatnamen in beeld.531

Uit de archiefstukken blijkt dat gedurende de aanleg van de
fortificatiewerken het gebied van de nieuwe aanleg nog in gebruik was
voor moestuinen en bewoning. In 1617 werd aan de hand van de eerder
genoemde caerte van daffbakinge vastgelegd dat een ieder die
bezittingen had in een strook van 5 roeden aan weerszijden van het
tracé van straten en pleinen werd bevolen om deze wech te nemen ende
uyth te royen.532 De aankoop van deze terreinen door de stad en de
daaropvolgende kaalslag kwam maar traag op gang en een uiteindelijke
lijst van onteigende gronden werd pas in augustus 1621 gemaakt.533 Van
het ontbreken van een krachtdadig optreden getuigt ook een
raadsresolutie uit januari 1619 waarin de raad nogmaals besloot dat alle
plantagen ende timmeringen staande op de marckten, straten ende
andere publicque plaetsen mit alder eerste gelegenheit wechgenomen
ende de voorseide plaetsen daarvan gesuivert worden.534 Aan het eind
van het jaar was het dan uiteindelijk zover en kreeg meester Garwer
Peters de opdracht alle straten, marckten, kerckhoven ende plaetsen
dewelcke bij der stadtwal ledig sullen leggen bliven aff te baken ende

                                                
530 G.A.G. r.b.r. 1 mei 1624.
531 Van een belangrijk deel van de rechterlijke archieven, het notarieël archief (G.A.G.

r.a. IIIx), is door Dhr.Kuiken van het Gemeentearchief Groningen een
computerbestand gemaakt waarin de akten per straat zijn geordend. Aan de hand
van deze lijst kan het voorkomen van een naam en de eerste datum van
vermelding worden vastgesteld. Deze data blijven echter altijd fictief daar ze in
veel gevallen de datum van de eerste verkoop zijn.

532 G.A.G. r.b.r. 27 november 1617.
533 G.A.G. r.b.r. 1 augustus 1621; de grondprijzen die worden genoemd zijn 220

Embder guldens voor een koeweide grond en 2 daler per roede tuingrond.
534 G.A.G. r.b.r. 6 januari 1619.
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kijlspitten.535 Naar zal blijken waren de belangrijkste wegen, de Ebbinge-
en de Boteringestraat, op dat moment al voltooid. Uit een vergelijking
van de kaart van Jacob van Deventer met latere documenten blijkt dat
delen van de oude routes zijn opgenomen in het latere stratennet, maar
ook dat een aantal bestaande wegen kwam te vervallen. Het algemene
beeld is dat de infrastructuur binnen de nieuwe stadsuitleg weliswaar
nieuw is aangelegd maar dat daarbij soms gebruik werd gemaakt van
bestaande tracés.

In 1617 was de nieuwe Boteringepoort gereed en werden de eerste
betalingen voor stratenmakerswerkzaamheden bij deze poort gedaan. In
bouwmeesters cedulen van 1618 werd de stratenmaker Jacob Sitz
uitbetaald vanwege het maken van de straat bij de Nieuwe
Boteringepoort.536 Na de eerste uitbetaling op 25 april komt Sitz tot
halverwege de maand juni wekelijks in de cedulen voor met betrekking
tot werkzaamheden aan de straat bij de Boteringepoort, en later voor
werkzaamheden aan de Nije strate tussen die Olde Boteringepoort ende
die Nije. Vanaf de maand augustus tot in de maand mei van het
volgende jaar werkte dezelfde stratenmaker aan de straat bij de Nieuwe
Ebbingepoort. In de genoemde afrekening van 25 april 1618 werd
bepaald dat Sitz een bedrag van 14 daler per roede zou ontvangen en
deze eerste week kreeg hij voor 6 dagen werk een bedrag van 24 dalers
en 12 stuivers uitbetaald. Op 3 mei volgde de afrekening voor 10 dagen
werk en ook 24 dalers en 12 stuivers, ruim een week later ontving hij
een afrekening voor 13 dagen werk en 34 dalers 19 stuivers. Hiermee is
tussen 25 april en 14 juni in totaal 297 dalers en 4 stuivers uitbetaald.
Omgerekend met de factor 14 daler per vierkante roede zou dus iets
meer dan 21 roeden zijn aangelegd, dat wil zeggen ongeveer 87 meter.
De lengte van de nieuwe weg die gemaakt moest worden tussen de
splitsing op de noord-es en de Nieuwe Boteringepoort is circa 300 meter.
537

In 1620 werd het rondeel bij de Oude Ebbingepoort geslecht en begin
1621 volgde het rondeel voor de Oude Boteringepoort [afb. 29].538 Met

                                                
535 G.A.G. r.b.r. 4 december 1619.
536 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1618, fol. 197 e.v.
537 Zetten we deze berekening voort dan blijkt dat er in de periode van 25 april tot 14

juni ongeveer 42 werkdagen waren en dat gemiddeld per week 12½ meter straat
werd aangelegd. Voor de 300 meter tot aan de genoemde splitsing zou dan 24
weken gewerkt moeten worden.

538 G.A.G. 474r, 6; Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde
ebdinge poort.
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Afb. 29 Detail van de rondelen rond de Oude Boteringe- en
Ebbingepoort op de kaart van Geelkerken (1616). Foto: GAG.
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het verdwijnen van het eerstgenoemde rondeel werd ter plaatse ook het
Lopende diep aangepast. De afsluiting aan het einde van het Boterdiep
was toen al een feit, hetgeen zou kunnen blijken uit een resolutie uit
1619.539 Voor het aanleggen van de Steenmarkt hoefde niet gewacht te
worden tot het Ebbinge rondeel was geslecht. Uit een vergelijking van de
kaarten van Van Deventer en Geelkercken met het kadastraal
minuutplan van 1832 blijkt dat dit marktplein noordelijk van de plaats
van het rondeel is aangelegd. Het is dan ook de vraag of met de
vierkanten plaetse uit de resolutie van maart 1623 inderdaad de
steenmarkt werd bedoeld, zoals Mens schrijft, of misschien een ander
plein.540 Met de aanleg van de Ossenmarkt werd ongetwijfeld in de
periode volgend op de afbraak begonnen. Het plein had, vanwege het
open front naar de oude stad, van het begin af aan een belangrijke
aantrekkingskracht op de gegoede burgerij. Hoewel al snel werd
besloten dat op dit marktplein de veemarkt zou plaatsvinden, duurde het
tot maart 1626 eer men met de aanleg begon.541 Het derde marktplein
werd rond 1634 aangelegd in de zuidwest hoek van de nieuwe
stadsuitleg als houtmarkt, maar werd nog geen tien jaar later in 1642 al
vervangen door een werf voor de West-Indische Compagnie.542 De
vierde open plaats werd in 1623 bestemd als kerkhof waarvoor Garwer
Peters een muur ontwierpen met vier rijk bewerkte poorten.543 Pas in
1636 werden de eerste maatregelen getroffen voor een kerkgebouw. In
dat jaar kreeg bouwmeester Johan Isenbrants de opdracht een deel van
het kerkhof af te bakenen opdat daar geen doden werden begraven.544

Het zou echter nog tot 1660 duren voordat voldoende geld bijeen was
gebracht om de bouw van de Noorderkerk naar ontwerp van Conraed
Roeleffs te financieren.

Gegevens voor de aanleg van de straten in de nieuwe uitleg zijn
summier. Zoals eerder vermeld werden in 1624 de namen van een groot
aantal straten en bastions vastgesteld, maar dit hoeft niet te betekenen
dat tot verharding werd overgegaan.545 Bij de selectie van namen voor
de straten werd gekozen voor namen die te maken hadden met het
karakter van de tuinstad: Leliestraat, Rozenstraat, Violenstraat. De
naam Kruidstraat verwijst echter naar de molen die aan het einde van

                                                
539 G.A.G. r.b.r, 6 november 1619.
540 Mens (1982), 195; G.A.G. r.b.r, 15 maart 1623.
541 G.A.G. r.b.r, 18 maart 1626.
542 G.A.G. r.b.r, 7 januari 1634; G.A.G. r.b.r, 11 juni 1642.
543 Schuitema-Meyer (1966).
544 G.A.G. r.b.r, 1 april 1636.
545 G.A.G. r.b.r, 1 mei 1624.
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die straat stond en waar buskruit werd vermalen.546 De straat langs het
diep, de Noorderhaven, werd in 1626 verhard, in 1628 volgde de
Noorderkerkstraat en werd de Suiderstrate - de achterstraat voor de
lange percelen aan de Ossenmarkt en Marktstraat - aangelegd. Toch lijkt
in deze eerste periode de nadruk te hebben gelegen op de bouw van
panden (en de daaraan gekoppelde verharding van de straten) langs de
grote straten en de Ossenmarkt. Op basis van de archiefstukken is niet
duidelijk of er werkelijk een discussie is geweest over de vraag of niet
eerst in de hoofdstraten moest worden gebouwd alvorens een begin te
maken met de dwarsstraten. Het leek ook niet echt nodig om dit
onderscheid te maken, daar de grootste vraag naar bouwkavels zich
vooral richtte op de hoofdkavels. Dergelijke informatie wordt bevestigd
door bestudering van de kaart van Egbert Haubois uit 1643. Duidelijk is
te zien is dat de hoogste concentratie van bebouwing wordt gevonden
langs de hoofdstraten en dat de zijstraten nog relatief leeg zijn.

                                                
546 G.A.G. 474r, 32; Accord mit Constant den Flots pulvermaker.
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PERCEELSSTRUCTUUR

Voor een reconstructie en morfologische analyse van de kavelstructuur
van de noordelijke stadsuitleg staan - zo is in het eerste deel van dit
proefschrift naar voren gebracht - verschillende methoden ter
beschikking. In dit hoofdstuk wordt de partiële reconstructie van de
kavelstructuur in de noordelijke stadsuitleg van Groningen beproefd aan
de hand van twee bronnen. De eerste is cartografisch van aard; de
tweede is gebaseerd op geschreven bronnen. In de eerste benadering is
de vroegst betrouwbare perceelskaart, in dit geval het eerste kadastraal
minuutplan, het uitgangspunt en wordt vanuit dit document
teruggewerkt naar de reconstructie van een eerdere situatie. In de
tweede aanpak wordt met behulp van geschreven archiefmateriaal uit
het begin van de zeventiende eeuw een reconstructie gemaakt van de
mogelijke perceelsstructuur van de eerste plattegrond. Beide methoden
worden gebruikt vanwege het ontbreken van voldoende betrouwbaar
cartografisch materiaal, een probleem dat zich niet alleen in Groningen
maar ook in veel andere steden voordoet.

Een belangrijke stap in de perceelsgewijze analyse, zoals die in dit
hoofdstuk wordt toegepast op de plattegrond van de nieuwe uitleg van
Groningen, is het bepalen van de planunits, die zoals in eerdere
hoofdstukken uiteengezet is, worden getypeerd als een afzonderlijke
vormcombinatie met een eigen morfologische structuur in de
plattegrond. Deze verdeling in planunits zoals deze in de Conzeniaanse
methode wordt uitgevoerd is vergelijkbaar met de analyse van het
Franse en Muratoriaanse onderzoek. In de studie naar Alnwick van
M.R.G.Conzen worden twee stadia onderscheiden: die waarin de
individuele typen waaruit de stedelijke ruimte is opgebouwd worden
beschreven in relatie tot de periode waarin zij zijn ontstaan, en die
waarin deze typen worden bekeken in de lijn van hun ontwikkeling.

Voor een reconstructie van de oorspronkelijke verkavelingstructuur is
het vroegste kadastrale plan uit het tweede kwart van de negentiende
eeuw een belangrijk uitgangspunt, omdat deze een beeld van de stad
geeft voordat de grote ingrepen plaatsvinden die te maken hebben met
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de opkomende industrialisering in de negentiende eeuw.547 Uit het
onderzoek naar Groningen blijkt, zoals later zal worden aangetoond, dat
het kadastraal minuutplan van 1832 een betrouwbare weergave is van
de structuur van de percelen zoals die twee eeuwen eerder was
ontstaan. Toch is het een misvatting om te denken dat de kadastrale
kaart van 1832 in alle opzichten een exacte weergave is van de
oorspronkelijke structuur. Dit zal blijken uit de reconstructie die is
gemaakt op basis van archivalia.

De eerste kadastrale kaart van de stad Groningen werd gemaakt in de
jaren twintig van de negentiende eeuw. Vanaf 1821 werd de stad
systematisch opgemeten en in kaart gebracht door twee landmeters:
F.F.N. van Hulten en R.B. van Leggelo. Hun werk, de perceelsgewijze
kaart van alle de eigendommen, werd ruim twee jaar later in oktober
1823 ter inzage gelegd op het stadhuis van Groningen.548 Hiermee was
het werk nog niet voltooid, want vervolgens werd vanaf 1827 gewerkt
aan de taxatie van alle eigendommen ten behoeve van de heffing van de
grondbelasting. In 1832 was de hele operatie voltooid. Omdat tot het
moment van voltooiing veranderingen steeds zijn bijgehouden zou men
de kadastrale kaart kunnen beschouwen als een precieze weergave van
de toestand aan het einde van het jaar 1832. Het gebied binnen de
stadswallen is weergegeven op een zestal bladen (twee rijen van drie
bladen) met een schaal van 1:1.250. De grens tussen de beide rijen ligt
op de lijn Hereweg, Herestraat, Oude Boteringestraat en Nieuwe
Boteringestraat. De grenzen tussen de drie bladen in elke rij bevinden
zich op de lijn van de Grote Markt-Vismarkt en de lijn gemaakt door het
Lopende diep als scheiding tussen de middeleeuwse stad en de nieuwe
stadsuitleg. De nieuwe stadsuitleg ten noorden van het Lopende diep en
de Bloemstraat is in twee secties (kaart bladen) verdeeld, te weten
sectie E en sectie F.

Twee eeuwen eerder, in 1618, waren de wallen rond de uitleg voor een
groot deel gereed en werd door het stadsbestuur van Groningen
gesproken over de verkaveling van de nieuwe uitleg. Bij die gelegenheid
werd besloten dat de percelen zoveel mogelijk moesten voldoen aan

                                                
547 Al in een eerder hoofdstuk over de keuze van kaarten voor de historische

stedenatlas werd aangetoond dat in de periode tussen 1700 en 1830 de
stadsplattegronden en de daarop bevindende gebouwde artefacten voor veel
Nederlandse steden nauwelijks gewijzigd zijn. Na een eerste periode van
instabiliteit direct na het ontstaan van de wijk zien we dat veranderingen door het
samenvoegen of splitsen van percelen slechts weinig voorkomen.

548 Groninger Courant, 10-10-1823
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standaardmaten van 2 roeden breed en 5 roeden lang.549 Een blik op het
kadastraal minuutplan uit 1832 maakt al snel duidelijk dat in de praktijk
van een dergelijke vaste verkaveling niet kan worden gesproken. Een
tweede bron, het register van de verpachtingen uit de periode van het
ontstaan van de wijk, laat zien dat bij de uitgifte van de grond de nog
niet verpachte percelen keurig zijn verdeeld in blokken van twee bij vijf
roeden overeenkomstig het besluit van het stadsbestuur. Bij de uitgifte
voldeed echter geen van de stukken grond aan deze standaardmaat.550

Met de verpachtingsregisters en het eerste kadastraal minuutplan
beschikken we over een tweetal bronnen die op uiteenlopende wijze
kunnen bijdragen aan de reconstructie van de oorspronkelijke
ruimtelijke structuur van de nieuwe uitleg. Het verpachtingsregister
geeft een eerste indeling van de nog onbebouwde grond, het minuutplan
van 1832 toont hoe de indeling was na de bebouwing van de kavels. De
verschillen tussen deze beide situaties bieden aanknopingspunten voor
de reconstructie van de oorspronkelijke structuur.

Uit verschillende bronnen blijkt dat er één of meerdere kaarten moeten
zijn geweest waarop de ontworpen verkaveling was weergegeven. Uit
eerder onderzoek naar de praktijk van uitgifte van erven in Haarlem,
Utrecht en Leiden in de zeventiende eeuw kan worden geconcludeerd dat
deze kaarten steevast grote uitgiftekaarten zijn waarop de namen van
de kopers (of pachters) werden geschreven.551 Een dergelijke
uitgiftekaart is voor de nieuwe uitleg van Groningen niet bewaard
gebleven, maar een dergelijke verzamel- of overzichtskaart kan, aan de
hand van het geschreven bronnenmateriaal en met behulp van de
computer, wel worden gereconstrueerd. Het vogelvluchtperspectief van
Egbert Haubois uit 1643 dat ruim twintig jaar na de genoemde
pachtregisters verscheen is weliswaar niet in alle gevallen betrouwbaar,
maar biedt wel de mogelijkheid van een extra controle voor deze
reconstructie.552

                                                
549 G.A.G. r.b.r. 14 maart 1618.
550 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623-1625, Ontfanck van warven offte huisplaetzen

in deser stadt nije fortificatie warcken.
551 Taverne (1978) afb. 91, 380; Erasmus den Otter, kaart van de nieuwe uitleg van

Haarlem, hoofdzakelijk bestemd voor de administratie van de verkoop der erven,
1677.

552 De datering van de plattegrond van Egbert Haubois is lastig. Waarschijnlijk is de
grote kaart in vier bladen zoals wij die kennen, vervaardigd rond 1634. De eerste
kaart werd in 1643 gedrukt. Over de betrouwbaarheid van deze plattegrond: Junk
(1984), 71-94.
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Op basis van de bovengenoemde pachtregisters kan een reconstructie
worden gemaakt van de oorspronkelijke perceelsstructuur van de hele
uitleg.553 Doordat uitgebreide registers (waarin de afmetingen worden
genoemd) slechts voor drie achtereenvolgende jaren beschikbaar zijn
kan deze reconstructie alleen gemaakt worden voor een smalle strook
van zes bouwblokken langs het Lopende Diep.554 De plaatsaanduiding in
de registers is niet altijd duidelijk of consequent. Vooral daar waar het
niet duidelijk is hoe percelen ten opzichte van elkaar zijn verschoven en
vanuit welke zijde de beschrijving is gemaakt is de reconstructie lastig.
Een voorbeeld hiervan is te vinden aan de noordzijde van het Guyotplein
(Ossenmarkt, westelijk van de Nieuwe Boteringestraat) waar volgens de
gegevens Bartholomeus Froterman een vijftal percelen bezat [afb. 30].
Het eerste lag ant noortzijdt vant marct, de tweede ant noortzijdt van de
voorschreven plaetze, de derde ant noorden an dese voorgenoemde
plaetze t’saam, de vierde streckende van de voorbenoemde plaetz
noortwert op en de laatste liggende ant noortwesten van de voors.
plaetze. Hoewel op het eerste gezicht het beeld duidelijk lijkt: een
ogenschijnlijke overzichtelijke ordening van de genoemde percelen,
blijkt dit niet langer te kloppen als de afmetingen van de eerste vier
stukken grond in beeld komen. De percelen zijn elk slechts anderhalf tot
twee roeden breed en ongeveer zeven tot acht roeden lang. Een
schakeling van deze percelen, met de zijde die met breedte wordt
aangemerkt naar de straat gericht, zou ver over de Leliestraat heen
reiken. Uit de vergelijkbare lengte van de overige percelen aan de
westzijde van de Nieuwe Boteringestraat wordt duidelijk dat de
verkaveling vanuit deze straat is gedaan en niet vanaf de zijde van het
Guyotplein. Vanuit deze hypothese blijkt plotseling het beeld vrijwel
geheel overeen te komen met het kadastraal minuutplan. Op andere
locaties blijkt een totale reconstructie van het verkavelingspatroon niet
haalbaar, doordat percelen al eerder blijken te zijn verkocht. Het gevolg
daarvan is dat zij in de lijsten van het pachtgeld register ontbreken.
Dergelijke witte vlekken worden vooral aangetroffen ten noorden van de
Ossenmarkt (oostzijde) en de Marktstraat.

                                                
553 Het register geeft een lijst van percelen gerangschikt per bouwblok. De plaats van

de percelen binnen het blok is tegen de wijzers van de klok in en beginnend langs
het water beschreven. Voor elke kavel wordt melding gemaakt van respectievelijk
de pachter of koper, de locatie van het perceel ten opzichte van het ervoor
genoemde perceel, de afmetingen, het totale oppervlak en de koop- of pachtprijs.

554 De registers van de overige jaren geven enkel de gegevens van de dat jaar nieuw
verpachte of verkochte percelen zodat onduidelijk is waar deze zich in het
bouwblok bevinden.
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Afb. 30 Detail pachtgeldregister betreffende het bouwblok ten noorden
van de Ossenmarkt westzijde
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Het beeld dat uit deze eerste reconstructie naar voren komt, is dat een
aantal personen, zowel inwoners van de stad Groningen als mensen van
buiten de stad, direct na de eerste verkaveling in 1620 grote stukken
grond opkochten om deze vervolgens in kleinere delen te verkopen.
Dergelijke speculatie vond onder meer plaats op de hoek van de Nieuwe
Ebbingestraat en de Spilsluizen, waar Cornelis Wessels het hoekperceel
in pacht nam [afb. 31]. Dit stuk grond besloeg 7 roeden en 7,5 voet
langs de Ebbingestraat en 6 roeden en 6 voet langs het water.555

Wessels pachtte hiermee een groot en vooral strategisch stuk grond
gelegen op de kruising van twee belangrijke assen. Zeker in vergelijking
met de noordelijker gelegen percelen in de Nieuwe Ebbingestraat, die elk
tussen de anderhalf en twee roeden breed waren, waren de zeven en
halve roede enorm. Op het kadastraal minuutplan van 1832 is de
begrenzing van dit oorspronkelijke perceel nog wel zichtbaar, maar het
is intern opgedeeld in een aantal kleinere stukken die elk afzonderlijk
bebouwd zijn, en die op den duur afzonderlijk werden verkocht.
Dergelijke voorbeelden worden ook elders in de wijk aangetroffen, maar
dan op kleinere schaal. Hoewel exacte gegevens ontbreken is het
waarschijnlijk dat de eerste opdeling van de grote grondstukken heeft
plaatsgevonden binnen een periode van tien jaar na de uitgifte. In ieder
geval is op de kaart van Haubois zichtbaar dat het bovengenoemde
grondstuk bestaat uit een aantal kleinere blokken.

Op basis van de pachtgelden die in de stadsrekeningen zijn vermeld is
een reconstructie mogelijk van de oorspronkelijke indeling van zes
bouwblokken die zich in een smalle strook langs het Lopende Diep
bevinden. Dat levert het beeld op van een specifieke structuur die
mogelijk typerend is voor het totale gebied. In het bouwblok aan de
noordzijde van de Ossenmarkt, dat voorkomt in het pachtgeldregister is
bijvoorbeeld te zien dat dit blok is opgedeeld in lange percelen, die van
de markt tot aan de Zuiderkerkstraat lopen. Alleen de kopzijden aan de
Boteringe- en Ebbingestraat zijn haaks op deze lange percelen
verkaveld, met kortere percelen die zich op de beide genoemde straten
richten. Het hoekperceel Marktstraat-Ebbingestraat is met de smalle
zijde van het perceel op de belangrijke doorgangsroute - de
Ebbingestraat - georiënteerd. Het westelijke hoekpand richt zich op de
Ossenmarkt in plaats van de Boteringestraat, en is hiermee duidelijk
verschillend van het hoekpand aan de overzijde van de straat. De grote

                                                
555 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623, fol. CLVIJ, Willem Wessels de horn plaetze daer

\\an 7 roe 7 1/2 voet lanck, an de noort zijdt 6 \\ roe 6 voet, an de zuijdtzijdt 6
roe 12 voet \\briet maaket t'saamen.
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Afb. 31 Reconstructie perceellering in 1625 en 1830 hoek Nieuwe
Ebbingestraat en Spilsluizen
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noord-zuid verlopende percelen in het bouwblok ten noorden van de
Ossenmarkt hebben vrijwel allemaal een lengte van 17 roeden en een
breedte van ruim drie tot vier roeden. Zij blijven - zoals blijkt uit de
kadastrale kaarten van dit gebied - tot in het begin van de twintigste
eeuw ongedeeld. Aan de marktzijde van deze lange percelen werden
dwars geplaatste huizen gebouwd, maar aan de kerkzijde ontstond
veelal lagere bebouwing in de vorm van koetshuizen en stallen. Een
vergelijkbare situatie treffen we vaker aan bij percelen die tussen twee
hoofdstraten liggen. Doordat beide koppen van het perceel bebouwd
werden, ontstond er in veel gevallen de noodzaak van een uitgang op de
achtergrens halverwege het blok, die zich in latere jaren ontwikkelt tot
een secundaire straat. Het ontbreken van statige huizen aan de zijde
van het kerkhof is waarschijnlijk mede veroorzaakt door de onzekere
bestemming van dit gebied op de korte en lange termijn. Op deze wijze
ontstond er dus geen begrenzing halverwege het blok, maar werd de
kerkstraat de secundaire straat.

Opvallend in het blok aan de noordzijde van de Ossenmarkt is de
schuine kavelgrens halverwege het bouwblok (het latere kadastraal
nummer F377). Toen dit perceel werd uitgegeven aan de bode Hero
Remkens was dit perceel langs de Marktstraat drie roeden en tien voet
breed, terwijl de breedte aan de Zuiderkerkstraat zes roeden en 4 voet
was.556 Deze schuine kavelgrens werd in het oostelijker gelegen perceel
niet gecorrigeerd, de correctie vond eigenlijk pas plaats in de
achtergrenzen van de percelen langs de Ebbingestraat. Een verklaring
voor deze vormafwijking is moeilijk te geven. Het zou kunnen zijn dat
deze grens een overblijfsel was van een oude kavelgrens die in de
nieuwe plattegrond werd gehandhaafd.557 Een vergelijking van het
kadastraal minuutplan uit 1832 met de kaart van Jacob van Deventer
laat zien dat deze kavelgrens parallel loopt met de oudere
wegenstructuur, hetgeen deze hypothese zou kunnen bevestigen. Een
tweede mogelijkheid is dat deze percelen reeds waren uitgezet voordat
de uiteindelijke wegenstructuur daadwerkelijk was vastgesteld en dat
deze percelen zich richten naar een nooit gerealiseerd plan. Doordat de
eerste pachtdatum voor deze percelen onbekend is, zijn deze
veronderstellingen vooralsnog echter niet te bewijzen.

                                                
556 Het jaar van verpachting of verkoop van dit perceel is onbekend, in ieder geval was

dit voor 1623 omdat in de eerste vermelding geen pacht- of koopprijs wordt
genoemd. G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623, fol. CLV.

557 Deze optie werd zowel door J.Lafrenz als door T.R.Slater voorgesteld tijdens
respectievelijk een consultatie en bezoek waarbij de vraag naar het ontstaan van
deze afwijkende perceelsvorm werd voorgelegd.
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Wat tevens opvalt in het bouwblok ten noorden van de Ossenmarkt zijn
de verschillen in breedte van de percelen [afb. 32]. De percelen langs de
markt zijn over het algemeen drie tot vier roeden breed en, zoals eerder
opgemerkt, bebouwd met dwars geplaatste huizen. De percelen die
verder oostelijk zijn gelegen in de Marktstraat, zijn smaller, maar nog
altijd breder dan wat er aan perceelbreedtes in de rest van de wijk wordt
aangetroffen. Het marktplein heeft dus een zeer duidelijke invloed gehad
op de vorm en afmetingen van de percelen. Toch is er één zeer
duidelijke afwijking zichtbaar, namelijk de hoek van het Guyotplein en
de Boteringestraat. Op het kadastraal plan van 1832 is duidelijk te zien
dat langs de Boteringestraat een aantal smalle percelen zijn bebouwd,
die zich met de korte zijde richten op de genoemde straat. De verwachte
ontwikkeling van het hoekperceel zou zijn dat deze zich met een
dwarshuis zou richten op de markt zoals dat ook het geval is aan de
andere zijde van de markt. Het tegenovergestelde is echter het geval:
het perceel is op de straat georiënteerd, zoals blijkt uit zowel onderzoek
van afbeeldingen van het plein (bijvoorbeeld op de kaart van Egbert
Haubois uit 1643), als uit bouwhistorisch onderzoek.558 Een mogelijke
verklaring voor deze situatie is dat het perceel als één van de laatste
kavels in het blok is ingevuld en dat er voor een anders geplaatst
dwarshuis op dat moment geen mogelijkheden meer waren. Uit de
eerder gebruikte pachtgeldregisters blijkt dat een groot aantal percelen
ten noorden van het Guyotplein is gepacht door één persoon, de eerder
genoemde Bartolomeus Froterman.559 Het lange hoekperceel was in
handen van deze Froterman, maar de noordelijker gelegen panden langs
de Boteringestraat niet. De breedte van dit perceel langs de straat,
anderhalve roede (ruim 6 meter) is onvoldoende voor een statig dwars
geplaatst huis aan het marktplein. De relatief grote lengte van de
noordelijker gelegen percelen maakt een ontwikkeling van iets anders
dan een lang smal huis onmogelijk. De noodzakelijke interne structuur
van het woonhuis, een lange gang aan één zijde met de woonvertrekken
daarlangs, is tevens slechts mogelijk in de vorm van een langhuis.

Uit de overgeleverde archieven en dan met name de pachtgeldregisters,
blijkt dat de uitgifte van percelen in de nieuwe uitleg voortvarend ter
hand werd genomen. De eerste bouwblokken werden direct langs het
Lopende Diep aangelegd met de Ossenmarkt als middelpunt. In het

                                                
558 Reinstra en Van der Waard (1994).
559 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623-1625: Ontfanck van warven offte huisplaetzen

in deser stadt nije fortificatie warcken.
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Afb. 32 Reconstructie perceellering in 1625 Markstraat noordzijde
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register van 1625 is te zien dat reeds in dat jaar een groot percentage
van de percelen was verpacht of verkocht, over het algemeen in grotere
grondstukken dan oorspronkelijk de bedoeling van het stadsbestuur was.
Uit een vergelijking van de gereconstrueerde plattegrond van omstreeks
1625, de kaart van Egbert Haubois en het eerste kadastraal minuutplan
van 1832, wordt duidelijk dat er grote veranderingen in de
perceelsindeling hebben plaatsgevonden. Tevens blijkt dat de
belangrijkste ingrepen hierbij plaatsvonden in de periode direct na de
uitleg, hetgeen kan duiden op grondspeculatie.560

                                                
560 Dit beeld komt overeen met wat andere onderzoeken, zoals het Engelse

stadsmorfologisch onderzoek en het onderzoek van Taverne naar de
stadsuitbreidingen van Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Leiden, hebben
opgeleverd.
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Afb. 33 Metrologische analyse betreffende het bouwblok ten noorden
van de Ossenmarkt westzijde
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METROLOGISCH ONDERZOEK

Op een paar uitzonderingen na kan er voor de zes gereconstrueerde
blokken worden gesproken van een regelmatige perceelsstructuur. Dit
kan worden aangetoond met de uitkomsten van het metrologische
onderzoek naar de interne structuur van een aantal blokken. Bij het
metrologisch onderzoek gaat men, zoals dat al is beschreven in het
tweede hoofdstuk, uit van een in oorsprong geplande en regelmatige
aanleg van de plattegrond. Op basis van opmetingen tracht men
vervolgens in de huidige en veelal gewijzigde plattegrond de
oorspronkelijke regelmaat te reconstrueren. In het onderhavige
onderzoek is deze methode toegepast op het blok dat ligt ingesloten
tussen het Guyotplein, de Boteringestraat, de Kleine Leliestraat en de
Kijk in’t Jatstraat.561

De eerste stap is de werkelijke afstand te meten en deze vervolgens om
te zetten naar de kleinst mogelijke maateenheid die in de periode van
aanleg werd gebruikt. In het Groningse geval is deze eenheid de
voetmaat die is vastgesteld op 0,292 meter. Hiermee is een verdeling
gemaakt van 14 voeten in een roede van 4,09 meter [afb. 33].562

Het deel langs de Boteringestraat is circa 70 meter, hetgeen in de
Groningse voetmaat neerkomt op bijna 240 voet.563 Op het kadastraal
minuutplan van 1832, en in de pachtgeldregisters uit het einde van het
eerste kwart van de zeventiende eeuw, blijkt dat veel percelen werden
uitgegeven met een breedte van anderhalf roede (21 voet, circa 6
meter). Toegepast op de verdeling van de gerealiseerde panden blijkt
deze breedte inderdaad veelvuldig voor te komen. In enkele gevallen
blijkt dat door een samennemen of splitsen van één of meer percelen de
verdeling terug kan worden gebracht naar deze 21 voet. We treffen vier

                                                
561 Dit metrologisch onderzoek is uitgevoerd tijdens een bezoek aan prof. J. Lafrenz in

Hamburg (1995), zijn adviezen en ideeën zijn in de conclusies verwerkt.
562 Een andere voetmaat die regelmatig werd gebruikt is de Rijnlandse maat van

0,314 meter en waarvan er twaalf in een roede (3,767 meter) gaan. In de
Groningse uitleg lijkt bij de indeling van de perceelsstructuur toch de Groningse
maat te zijn gebruikt. Dit blijkt vooral uit het veelvuldig gebruik van veelvouden
van zeven in plaats van veelvouden van zes in de opgegeven voetmaten. Verhoeff
(1983); voor Groningen (stad) zie 30, voor de Rijnlandse maten 69.

563 De exacte maten zijn: 239,7 voet, hetgeen gelijk is aan 17 roeden en 2 voet. Het
mag duidelijk zijn dat gezien de ingrepen die in de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden op deze plek een zeer exacte berekening niet mogelijk is. Er is dan
ook uitgegaan van een meting op de grootschalige basiskaart uit 1992.
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maal de exacte maat van 21 voet aan, en één maal de dubbele afstand
(42 voet). De overige percelen hebben een kleine rest bijvoorbeeld voor
de vier naast elkaar gelegen percelen vanaf de hoek van het Guyotplein
(respectievelijk 21; 24; 40; 29 voet) zou de verdeling als volgt kunnen
zijn: (21) + (21 +3) + (42 - 2) + (28 + 1), hetgeen een restwaarde
geeft van 2 voet. Deze rekenkundige bewerking is evenwel uitgevoerd
op basis van de gereconstrueerde plattegrond. In de werkelijk
gerealiseerde verkaveling, zoals deze terug te vinden is op het eerste
kadastraal plan, blijkt dat de perceelsgrenzen anders zijn komen te
liggen. Een eerste conclusie van deze bewerking is dan ook drieledig.
Ten eerste laat deze analyse zien dat op deze wijze wordt bevestigd dat
metrologische analyse alleen van waarde is bij een geplande
(regelmatige) plattegrond. Ten tweede toont het aan dat de
gereconstrueerde plattegrond op basis van de eerste verpachting moet
worden gecontroleerd, omdat de eerste verkaveling in sommige gevallen
niet overeenstemt met de gerealiseerde bebouwing. Ten derde maakt de
metrologische analyse duidelijk dat in vrijwel geen van de gevallen (en
dit blijkt ook uit observatie van de rest van de wijk) gebruik is gemaakt
van de door het stadsbestuur voorgeschreven raster van 2 roeden breed
en 5 roeden lang. Vooral dit laatste lijkt bevestigd te worden in tal van
andere studies over de ontwikkeling van geplande stedelijke
plattegronden aan het begin van de zeventiende eeuw. Taverne heeft
bijvoorbeeld in zijn studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van Leiden,
Haarlem en Amsterdam kunnen reconstrueren hoe de eerste uitgifte van
percelen voor een belangrijk deel in handen was van speculanten.564 De
speculanten verdeelden de grond in kleinere stukken en verkochten of
verpachten deze met grote winsten. Terwijl het relatief kleine aantal
particulieren, dat een kavel wilde kopen en een huis wilde bouwen,
moeizaam een plek vond aan de periferie van de stad, werden de beste
en duurste erven opgekocht door grote groepen spekulanten, onder wie
landmeters en metselaars in stadsdienst, die belast waren met de
uitvoering van het plan.565 Kijkend naar de lijst van eerste pachters die
zich inschrijven voor de beste percelen in de nieuwe uitleg van
Groningen, kan men niet anders dan concluderen dat een dergelijke
tendens ook hier duidelijk aanwijsbaar is. Het resultaat van deze
speculatieve processen was dat de stad uiteindelijk werd opgedeeld in
kleinere grondstukken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Deze gang
van zaken is overigens niet alleen in de stedenbouw aanwijsbaar, maar

                                                
564 Taverne (1978), 200-201. Taverne gaat hier voor de situatie in Leiden naast eigen

onderzoek uit van resultaten van Van Oerle (1975).
565 Taverne (1978).
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ook in de veengebieden in oostelijk Groningen.566 Voor wat Holland
betreft heeft Taverne laten zien dat bij de inpoldering van een aantal
grote meren in Noord- en Zuid-Holland, zoals de Beemster en de
Purmer, vergelijkbare processen plaatsvonden.567

                                                
566 Keuning (1933).
567 Taverne (1978).
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DE BEBOUWING

Doordat de rekeningen van het pachtgeld en andere registers voor de
periode na 1630 ontbreken, is het slechts met enige slagen om de arm
mogelijk om reconstructies zoals de bovenstaande te maken voor andere
plekken in de nieuwe stadsuitbreiding. Een perceelsgewijze analyse voor
het genoemde deel van de nieuwe stadsuitleg van Groningen is mogelijk
door extrapolatie van bekende gegevens. Belangrijk is de primaire
structuur van de nieuwe stadsuitleg, die uiteen valt in drie afzonderlijke
delen: ten eerste een structuur van hoofdstraten, die lopen van noord
naar zuid en de verbinding vormen tussen de oude stad en de nieuwe
poorten. De secundaire structuur bestaat uit een aantal straten die
parallel aan deze primaire structuur lopen, maar die niet direct een
doorgaande verbinding vormen. Het derde niveau wordt gevormd door
de smalle straten die loodrecht op deze assen liggen Zij vormen de
verbindingen tussen de primaire en secundaire structuur en waren
vooral in gebruik als woonstraten. Een uitzondering op deze structuur
vormen de pleinen en andere grote open ruimten, die in gebruik waren
voor bijvoorbeeld de kerk en het marktplein. Deze structuur is tot op de
dag van vandaag gehandhaafd gebleven, in het stratenplan en de nog
aanwezige bebouwing. In de primaire straten vinden we over het
algemeen langhuizen met twee verdiepingen, die met de korte zijde naar
de straat zijn gekeerd. In de tertiaire straten vinden we dwars
geplaatste huizen zonder verdieping. Dit type is ondiep, circa anderhalf
roede breed en minder dan een roede diep. In de secundaire straten is
een mengeling te zien van deze beide typen.

Over het algemeen vond de bebouwing plaats direct aan de rooilijn. In
veel gevallen is een latere opvulling van de grond achter het voorhuis
met bijgebouwen zichtbaar. Desondanks werd er vrijwel niet gewoond in
de gebouwen die achter de voorhuizen lagen. Dit proces van opvulling
van de achtertuinen, dat ook in veel middeleeuwse steden is terug te
vinden, is een belangrijke indicator van de woningnood en daarmee
tevens een aanwijzing voor speculatie. Taverne heeft in steden als
Leiden, Haarlem, Utrecht en Amsterdam kunnen waarnemen dat
dergelijke opvulling veelvuldig plaatsvond, en dat in bepaalde gevallen
zelfs bestaande bebouwing werd afgebroken om plaats te maken voor
meer kleinere woningen.568 Hoewel dergelijke processen in de
Middeleeuwse stad van voor de uitbreiding nog wel werden aangetroffen,

                                                
568 Taverne (1978), 184.
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waren zij in de Groningse Nieuwe Uitleg niet of nauwelijks aan de orde,
om de eenvoudige reden dat er weinig interesse was en bijgevolg ruimte
genoeg. Er was daardoor geen sprake van het elders zo gebruikelijke
proces van splitsen en opvullen (de zogenaamde burgage cycle). Over
de oorzaak van de geringe aantrekkingskracht van de nieuwe uitleg in
Groningen is eerder in dit boek gespeculeerd. Een mogelijke verklaring
voor de relatief zwakke bezetting van de nieuwe stadsuitbreiding is de
pestepidemie aan het begin van de twintiger jaren van de zeventiende
eeuw. 569

De rechterlijke archieven geven eveneens inzicht in het type
bebouwing.570 Alle verkoopakten die bij de gemeentesecretarie werden
aangebracht zijn geregistreerd in ruim 220 delen. Aangifte van de
verkoop was niet verplicht en gebeurde in veel gevallen ook niet direct
nadat de notariële akte was opgesteld. Uit een vergelijking van de data
van de verkoop met de plaats in de boeken is af te leiden dat op
sommige momenten veel oude akten werden aangegeven. In de meeste
gevallen is niet te achterhalen waarom een akte alsnog werd
ingeschreven, maar in sommige gevallen kan men een verband
vermoeden met historische gebeurtenissen zoals het uitbreken van een
epidemie of een dreigende oorlog. De belangrijkste reden voor het
aangeven van een akte was waarschijnlijk de wens een extra kopie als
bewijsstuk achter de hand te hebben. In de notariële akte werd, zoals in
de tegenwoordige koopakte, een aantal zaken vastgelegd over de
verkoop: de namen van de kopers en verkopers, en gegevens over het
verkochte object. Door het ontbreken van een kadastrale
grondadministratie en een eenduidig huisnummering systeem, is het niet
altijd mogelijk om een precieze en eenduidige locatie te geven.571 In de
zeventiende en achttiende-eeuwse koopakten werd ieder perceel
aangeduid met de namen van de omringende buren. In het merendeel
van de gevallen treffen we dan ook beschrijvingen aan in de vorm van:
ten noorden persoon X, ten oosten persoon Y, ten zuiden persoon Z en
ten westen de straat. Het is slechts deze laatste aanduiding van de
positie van de straat ten opzichte van de andere buren die een
plaatsbepaling mogelijk maakt.

                                                
569 Dat speculanten door het wegvallen van hun markt in de problemen zijn geraakt is

nauwelijks aantoonbaar, want er was geen toename van het aantal keerskopen.
570 G.A.G. r.a. IIIx.
571 Tegenwoordig is ieder stukje grond in Nederland ingedeeld in een systeem dat een

exacte aanduiding van de plaats geeft: ten eerste bij gemeentenaam, vervolgens
bij een letter voor de sectie en uiteindelijk met een nummer voor het perceel.
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Het onderhavige onderzoek, dat zich in eerste instantie richt op de
morfologische componenten, en niet op de bewoningsgeschiedenis van
de afzonderlijke panden, heeft zich moeten beperken tot een tentatieve
reconstructie van de bebouwing en bewoning in de Marktstraat en de
Nieuwe Ebbingestraat op basis van het bovengenoemde notarieel
archief.572 Daarvoor was het noodzakelijk om alle verkoopakten voor de
betreffende straat te lezen, de relevante gegevens in te voeren in een
database systeem en ze vervolgens te ordenen op de achternaam van de
koper. Door deze gegevens te ordenen zou het mogelijk moeten zijn een
historisch overzicht te maken van de eigenaren van de panden.573

Doordat in de akten soms ook de beroepen van de koper of verkoper zijn
opgenomen is zelfs een schematische sociaal topografische studie
mogelijk.574 Men moet echter voorzichtig zijn bij de interpretatie van
dergelijke gegevens. Het gaat in de akten immers om de eigenaars en
die hoeven niet altijd ook de bewoners te zijn. Eén van de manieren om
te controleren of de eigenaar ook bewoner was, is door de lijsten van de
bewoners te vergelijken met belastingregisters, zoals het drekgeld en
het lantarengeld register.575 In een aantal gevallen geven de notariële
archieven meer informatie over een perceel of de bebouwing ervan,
maar veelal blijven deze gegevens beperkt tot korte omschrijvingen van
het type bebouwing in de vorm huis en erf of woning met stal.

                                                
572 In eerste instantie is tijdens het onderzoek een begin gemaakt met een

reconstructie van de perceelstructuur op basis van de geschreven archiefbronnen.
Blaauw (1995).

573 Voor het maken van deze eigenaren geschiedenissen werd een
computerprogramma gebruikt dat combineerde op basis van de achternamen.

574 In veel gevallen werd het beroep opgenomen in de achternaam van de
betrokkenen, bijvoorbeeld de achternamen als bakker, smid, timmerman. Ook
komt voor dat plaatsnamen zijn opgenomen in het geval dat een persoon niet uit
Groningen kwam, bijvoorbeeld Van Embden, Van Deventer.

575 G.A.G. toeg. 1605, inv. 161r: kohier van het drekgeld, aangelegd in 1765; G.A.G.
toeg. 1605, inv. 138r: kohier van het lantarengeld, 1787. Door dat deze
belastingen per huishouden werden geïnd geven deze lijsten de namen van de
huurders of pachters.
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CONCLUSIE

In deze studie is geen poging gedaan een verdere reconstructie te
maken van de ontwikkeling van de bebouwing op verschillende ijkpunten
tussen 1620 en 1830. Theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar dit
veronderstelt een langdurig en arbeidsintensief (archief) onderzoek, dat
goeddeels buiten de doelstellingen van deze studie valt. Bovendien heeft
een onderzoek naar de bebouwing van twee straten laten zien dat een
dergelijk tijdrovend archiefonderzoek weliswaar interessante gegevens
oplevert over de sociaal-economische achtergronden van eigenaars en
bewoners, maar relatief weinig oplevert over de vorm en
vormverandering van de opstallen. Niettemin is een dergelijk onderzoek
wel uitvoerbaar en zelfs ook wenselijk. Een oplossing zou te vinden zijn
in de combinatie van de door het Engelse stadsgeografische onderzoek
geïnitieerde methode van terugwerken vanuit de vroegst bekende
betrouwbare kaart, met de in deze studie beproefde techniek van het
maken van overlappende kaarten.

De in dit hoofdstuk ondernomen morfologische analyse heeft duidelijk
laten zien dat het door de infrastructuur bepaalde vormkarakter van de
Groningse stadsuitleg niet dominant geometrisch van aard is, maar
getypeerd kan worden als een planmatige structuur waarin geometrie en
natuurlijke omstandigheden elkaar in evenwicht houden. Archivalisch
onderzoek toont onomwonden aan dat, net als elders in de Republiek, de
uitleg stapsgewijs en voorzichtig ter hand werd genomen, waarbij de
stedelijke overheden zich verantwoordelijk stelden voor de straataanleg
en verkaveling, en de bebouwing overlieten aan het particulier initiatief,
dat evenwel lang op zich liet wachten. Dankzij de in dit hoofdstuk
beproefde morfologische reconstructie van een klein gedeelte van de
nieuwe uitleg, is het mogelijk een hypothetische plankaart te maken van
het totale plan, op basis waarvan toekomstig onderzoek naar de
architectuur- en bewoningsgeschiedenis van de wijk mogelijk is.
Tenslotte is het mogelijk gebleken, om op basis van de gereconstrueerde
plattegrond van de oorspronkelijke lay-out en het maken van een serie
elkaar overlappende kaarten, het proces van vormverandering van
percelen te beschrijven op een vergelijkbare manier als in het Hallen-
onderzoek. Met een dergelijke diachrone cartografische reeks is tevens
een basis gelegd voor andere vormen van typo-morfologische analyses.
Daarnaast maakt de geautomatiseerde verwerking van cartografisch
materiaal een vergelijkend onderzoek naar transformatie processen in
diverse steden mogelijk.
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BIJLAGE I: TRANSCRIPTIES
Copulaat, G.A.G. 780r

Copulaet genoteert met de letters WWWW
Van diverse blijcken docerende dat de regeerders vande Stadt Groningen
haer fortificatien hebben aengevangen ende gevoidert niet alleenlijcken
met advijs ende goed te believen van haer hoge Mog: mitsgaders van
sijne excellentie den heere Prince Maurits van Orangien ende sijne
Genade den heere Graeff Wilhelm Lodewijck van Nassau. Maer dat oock
de hoochgemelte haer hoge Mog: sijne extie ende Genade die selve
fortificatien hebben gerecommendeert gepousseert ende den voorn
Regeerders vande Stadt Groningen daer toe geanimeert

Ende zijn in dit copulaet
Haerder hoge Mog: resolutie vanden 19 septembers 1596
Missive van sijn excellentie aen haer hoge mog :
vanden 20 septembers

1605

Missive vanden heere Graeff Wilhelm Lodewijck aen
haer hog : mog : vanden 1 sept :

1605

Missive vanden selve heere Grave van 22/12 martij 1606
Extract van de resoluties der Stadt Groningen vanden 6
Junij

1606

Gelijck extract vande 13 februarij 1607
Resolutie van haer hoge mog : vanden 21 februarij 1607
Extract van de resoluties der Stadt Groningen van den
27 Aprilis

1608

Missive van den Ingenieurs Smit, vanden 29 Aprilis 1608
Missive vande magistraet in Groningen aen sijn Extie

vanden 2 maij
1608

Missive van den Ingenieurs Smit, vanden 6 maij 1608
Noch eene vanden selve vanden 23 dito 1608
Missive vanden heere Graeff Wilhelm gedateert respectievel den
19/9 Junij ende 18/8 Septembers
1608
Missive vande magistraet in Groningen aen sijn Extie

vanden 18 Julij
1614

Extract ut de resolutieboecken der Stadt Groningen van
den 2 Augusti

1614

Missive vande h. Graeff Wilhelm aende magistraet in
Groningen vanden 13 Augusti

1614

Missive vanden selven heere vanden 8/18 Aprilis 1615
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Resolutie van haer hoge mog : vanden 29 Julij 1615
Missive van haer hoge mog : aende Gedeputeerden
vanden Stadt ende Ommelanden vanden 24 Julij

1615

Missive van Graeff Wilhelm vanden 15 Julij 1617
Ende noch vande 23 Maij
Mitsgaders vande 21/11 Julij
Met noch eene van 6 sept :

1618

Noch eene missive vanden selven heere gedateert den
23 martij

1619

Missive vanden heere Prince Maurits vanden 1(?) Julij 1621
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Copulaat, G.A.G. 780r 2 : Resolutie

1596
Extract wt t register der Resolutie van mijne here die State Generael der
Vereenichde Nederlanden

xviiij Septembris 1596

Is gelesen ende geadvizeert opte remonstrantie overgegeven bijde
Gedeputeerde ende vanwegen der Stadt Groeningen versueckende
geassisteert te wordden tott fortificatie vande zelve Stadt. Ende
goetgevonden datmen eene ingenieur sal committeren om de
gelegentheyt ende gesteltenisse van van fortificatie de voosrchreven
Stadt te visiteren. Ende here Staten te onderichten vande nootelychste
wercken die aldaer zouden dienen gemaekt Omdat gedaen ende het
rapport gehoort opt versoek ende remonstrantie naedere geresolveert te
wordden nar behoorden.

[verso]
resolutie vande heren Staten Generael gestalt op aen R.. by S: Roloff
Gruns ende Abel Conders tho helpen ende admitterende wegens der
stadt enne geg. verseekende aan depuiaet tgenieten tot fortificatie van
der stadt G

da. 14 september 1596

Resolutie van de heren Staten Generael up voersoeck van Ro gruys Abel
koeners radtsher
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Copulaat, G.A.G. 780r 3 : Willem Lodewijk aan Staten Generaal 1606

Edele, mogende, strenge, erentveste, hoochgeleerde, achtbare, wijse
ende seer discrete heeren, volgens tgene uwe rade belief heft mij den
28/8 maij te scrijven heb ick vlijtelijck overlegt in wat voegen deese
plaetse mitte minste costen ende meeste versekerheijt bevestigt kan
werden ende evonden dat wanneermen schoon sonder commen te
procederen tot openinge deshuijses die reste vandien nochtans voor al
dient gemaintineert ende daertoe mit eene goede contrescarpe versien,
gelijck ick uwe rade inden voorleden jaere tot seker wissen geadviseert
ende die costen bij raminge begroot heb op 12 ofte 15000£ daertoe
noch 4700 bij mij verspaert zijn uijtte 6000 bij uwe rade in den
voorleden iare geaccordeert tot noodighe reparatien der wercken des
huijses totte welck voor datmael meer niet en sij geemployeert als
1300£ maer bij zo verre uwe rade immers gerecht mochte wesen dese
costen te sparen, so mocht men sien ofmen die voorschreven
contrescarpe noch voor zeeckeren tijt onder faveur van fortificatien van
Coevorden sonder koonen uytstellen dan dewijle et huijs door zijne
beneeptheijt allen sijnen flancq uytte casematten hebben moet So en
kan men in allen gevallen niet voorbij gaen die casematten der
bolwercken buijtenwaerts tegen den viant leggen ende in den beginne
tot vermeijdinge van costen onvolcomen gebleven  zijnde tot haer pre…
toe brengentweck na mijne gissinge niet en zal veel me commen te
costen als 2000£ boven die 5000 bij uwe rade den 31 martij laestleden
daertoe geconsenteert daer voor ick bij provisie sal besteden voor zo
wijt die selve strecken koonen ende het cost machmachmen neemen
vant overscot de voorleden iare

Ende voor zo wel aengaet die openinge des huise ende vereeninge
deselven mitte moercken vande Stadt na dat in conformiteijt van uwe
rade resolutie bij den ingenieurs Arent Artes ende Salomon Anthonij
[2]beijde uit leggen des voors huijse gebruict die costen daer toe
vereijscht ten nausten gereckent sijn so achten sij dat die selve boven
die materialen operellen ende andere behoeften sullen coomen te
beloopen ongevaerlijck 16080 daler {stont inde marge hoewel mense
mijne bedunckens wel en duisent gl ofte twee hoger nemen
mach}overmits daer even so vele scaften eerde in bevonden ende dat
die diepte scaften aent huijs voor een daler uijtgebracht s worden
vergelijckende tegen die diepte ende hoochte aldaer die wijde die de
eerde nu vervoert moet worden alhier mits dat bij betere gelegentheijt
tot verseckeringe van die gantze gordine noch wel een bolwerck dient
gelegt tusschen die heerpoort ende Bremerbuijck twelck ontrent costen
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zoude 10832£# {stont in marge #ende dat deselve gordijne tot een
espaulement volgende tproiect vegesonden werden dat ongevaerlijck sal
coomen te bedragen 2300£} maer overmits ick plichts halven daer mie
ick aenden dienst van uwe rade int gemeen ende deese quartieren int
besonder verbonden ben op de conservatie ende welstant mijnes
Gouvernements mit allen ernst ende mogelicken voorsichtiheijt heb te
letten ende dat die voors openingen des huijses die versekerheijt
desselven mijne gouvernements merckelijck is warkende so en hebbe ick
mit willen noch koonen nalaten den voors … raet voor mij t’ontbieden
ende den selven rondelijck t’ ondecken dat ick voors wel mij aengaet die
selve openinge immers bij deese coniuncture van saecken so generalijck
als die selve voorgestelt wort niet noch en kan raden deur dien ick bij
behulp deses huises mijn gantze gouvernement mit een compagnie tot
noch toe heb konen verzeeckeren Ende dat niet tegenstaende ick deser
borgerije sowel als eenige andere inden geunieerden provincien derve
vertrouwen die wijle ick nochtans inde verlede iare ter requisitie niet
alleen van hen luijden maer oock van uwe rade selffs twee compagnien
inder Stadt heb moeten houden lichtelijck aff to neemen staet dat die
voors openinge gesciet zijnde het garnisoen altijt starcker sal moeten
gehouden werden daerbij gevoecht dat bij naederinge des viants ofte
[3]eenige andere onverhoopte toevallen naer apparentie wel te
beduchten is dat sij luijden tharer ende des stadts verseeckeringe
mochten commen te procedeeren tot uijtsettinge der voornaemste
..aepsgesinden twelck na mijn oordeel niet alleen meerdere offensie als t
blijven des voors huijses maer oock in toecomenden tijden wel sulcke
verbitteringe veroorsaeken zoude dat het verlies vande Stadt daer uijt
volgen mochten ende daeromme henluiden voorgestelt datmen volgende
in alles den voet bij henluijden voorgegeven de afgeworpen wal voorbij
thuijs loopende opde oude roijngen ten wederzijden tot aende straet toe
wederomme optrecken ende een bolwerck recht over die poorte des
huijses leggen maer inde punte vandien een openinge van omtrent acht
roeden totten ingang des huijses laten souden ende daertoe d’eerde
halve vande gordine ende beijde bolwercken des huijses na die Stadt
liggende in sulcken voegen dat die selve cortin ende bolwercken
blijvende bij hare tegenwoordige hoochden op den cruijn van haren wal
behouden sonder eene roede eerde, ende die na proportie neergaende
welverstaende dat beijden den voors respectieve bolwercken buijten
wertz gelegen tot espaulement der casematten gedurende die lengte der
selven gelaten sal worden hare dickte die sij in alle gevallen oock schoon
d’openinge geheelijck gesciede tot bestrijckinge ende defensie der
andere bolwercken nootsaeckelijck behouden moeten ende indien die
stadtwal ende bolwerck uyten voors eerde niet en konde volmaect
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werden datmen het cort halen soude uythen graft tusschen die stadt
ende thuijs loopende die doch noit bij wijden gesuivert ende tot sijne
behoorlijcke diepte gebracht is bij welck middel die Stadt mijnes
gedachtens altijt genouchsaem bewaert kan zijn tegen surprise ende
overvall uijttet huijs wanneer tselve (den God verhoede) bij den viant
ingenomen mochten wesen te meer wijl Coevorden nu gefortifieert [4]
ende voor dese Stadt als een voorscantz sijnde, men altuo de respijts
genoeg hebben kan om des noot die reste vande eerde vande courtine
ende twee bolwercken voors binnen te halen die Stadts wal daermede te
verhogen ende verbreden, d’openinge inde punt des bolwercks te
stoppen ende also het huijs tot een geheel voorwerck te maeken ende
den viant het middel om aldaer gescut tegen die Stadt te hebben te
benemen.

Alle twelcke ick alleen en passant tot quijtinge van mijne voors plicht
ende anders niet uwe rade mede wel heb ick willen aendienen op dat die
saecken hier aff morgen eenen onverhoopten cours nemende (Wijl alle
veranderinge onderworpen is) ick voor uwe ar. ende mijn gouvernement
ontschuldicht ende in mijn gemoet gerust mach weesen, stellende alles
tot het voorsichtich, wijs ende discreet onder ende beleijt van uwe ar.
Welker goeden gelieften ick indessen weiniger niet als tot noch toe in
allen anderen trouwelijck na te commen so willich als schuldich bin. In
allen gevallen sal uwe ar believen te verklaren off die voors openinge
geeffectueert zijnde die behuijsingen ende hutten althans op den voors
huise staende in esse blijven ende het garnisoen voortaen aldaer leggen
ende die servicen als tot nochtoe genieten sullen twerck tot so veel
meerder verseekeringe vander Stadt souden dienen omdat aldaer twee
compagnien ondergebracht bij den andere gehouden ende op eenen
subiten nootval desen prompter gebruict konnen werden. Item off die
Stadt tot mijnder ordonnantie schuldich sal weesen so veel volck in te
neemen als het tractaet mede brengt offe dat ick daertoe sal moeten
hebben haer voorgaende consent. Ende laatstelijck hoe dattet voortaen
mette poorten sleutelen ende swoort in mijne absentie geabserveert sal
werden op dat nu met eenen alle onmitte disputen ende misverstanden
voorgenomen werden moogen Ende nadien het lant aende noortsijde
voorde Stadt [5] beginnende vande Ebbingepoort tot aent Reijdiep wel
so hooch is als aede drentsche kant ende dat die aldaer mede sonder
eenich flanq sijnde so swack is als eenighe inden geunieerde provintien
sulx dat die selven aen die zijde oock tenminsten mit drie goede
bolwercken nootsaeckelijck versterct moet werden. So heb ick tselve
oock so nau mij moogelijck is geweest overgelecht mette voors
ingenieurs die de costen daertoe noodich begrooten op 39200£ die uwe
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ar believen sall den ar raet erstelijck daertoe te vermanen om so niet het
gegeven werck, immers die helfte vandien mitte allereersten op te doen
maecken.
God hiermede biddende uwe ex.
Edele, mogende, strenge, erentveste, hoochgeleerde, achtbare, wijse
ende seer discrete heeren, te houden in sijne profectie uyt Groningen
den 16/6 junij 1606

Onderstont U.E. dienstwillige Willem Ludwig graff zu Nassau…
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Copulaat, G.A.G. 780r 23041614 : Staten Generaal 1614

Extract wt het register der resolutie der hog ende mog heeren Staten
Generael der Vereenichde Nederlanden

Mercurij den 23 Aprilis 1614
Is gelesen de Remonstrantie gepresenteert ende zeer serieusen
gerecommandeert bijden heere Conders tot dese Vergaderinge
gecommiteert bij de Provintie van Stadt Groningen ende Ommelanden,
van wegen Borgemeesteren ende Raedt der Stadt Groningen, ten eijnde
omme redenen ende consideratien inde voorscr remonstrantie verhaelt
haer Hog Mog soude gelieven den voorscr Stadt Groningen noch voor
ses toecomende jaren te continueren de subsidie van twalffduisent gl
iaere haer voordesen geaccordeert voor gelt [verso] tijdt tot voorvallinge
vande costen om het Casteel metter Stadt te combineren Is naer rijpt
deliberatie ten aensien dat de Stadt Groningen is eene vande
importantste frontier plaetsen vanden landt als namentl van frieslandt,
overijssel ende Drente, ende om meer andere goede consideratien
geaccordeert datmen de voorscr subsidie van twaff duisent gulden
jaerlijcks noch voor ses toecomende jaren, ommegaende naer expiratie
van de laeste concessie sal continueren, gelt deselve gecontinueert wort,
mits desen, opden voorgaende voet te betalen wt de fortificatie peningen
bij de Provintie van Stadt en Ommelanden alreede ongewillicht, ende
voortaen noch ten selve sine van iaer tot jaer, tot behoeff vande
Generaliteyt te consenteren.
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Copulaat, G.A.G. 780r kosten :
Specificatie van kosten der fortificatie vande Stadt Groningen

Anno 1607 hefft het overbrengen van twee halve dwengers
mit een gordijn vant Casteel an den Stadts wall gekostet

19000

Anno 1608 ende 1609 hebben die vijff nije dwengers mit hoer
gordijns so voor sie dese jaren verfeerdiget sijn van
eerdtwarck gekostet

16000

Die waterlossinge uit de moelens 6500
Die hoeffden van de bruggen voer heer ende oosterpoorte so
wth den grondt opgemuyret sint

6260

Die 2 sortien d’eene bij de Bremerbuijck d’ander bij
drenckelers tooren

2324

Die 3 sortijen inde dwengers 1400
Twee sortijen inde gordijne tusschen het olde rondeel ende
marwijcks pijpe

2160

Die verleninge vande beer vant Schuijtendiep 1640
Oosterpoorte so var die nu gemaeckt is 5428
Die twee bije bruggen voer de heer ende oosterpoorte mit
hoer clappen, honeijen, doer ende lienen sampt het straten
dacken van leyen, loot, yser ende alles in allen

8488

Die verlooren grafft om die vijff dwengers 8500
Den olden wall van heer poorte tot an Marwijcks pijpe (waer
an wtgelecht sijn drie dwengers) over te setten die dwengers
te verhooghen ende die onvolmaeckte grafft te verveerdigen

6900

Noch up die nije grafft up sommige plaetsen een voet ende
oeck sommige plaetsen twee voet verdiepet behalve die
verlooren grafft

11260

Die muijre ande buijtenkant vande fossebree is lanck 500
roeden ende onder 6 voet dick ende boven 2 voet, 8 voet
boven die schraet hooch. Dese muijre hefft gekostet van
steen, kalk, holt ende arbeijt

43750

Vijfftich grafen landts so doer verwijdinge der grafft ende het
wthleggen vande dwengers, mede die plaetse vande
buijtenkant der grafft daer den bedeckten wech in gemaekt is
daer voer ande eijgenaers betaelt

11250

Het casteel te slechten mit het affnemen vande hoochten ande
buijtenkant der grafft, mede is die gantze grondt vant casteel
drie voet onder het olde weijlandt verleget, belopt sich in alles

31785

Summa lat 252645
[verso] Volget so noch te verferdigen is an die vijff dwengers
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mit de gordijnen, poorten, sortijen ende beren by raminge
Inden eersten die dwenger by drenckelers tooren so de helfte
moet overgebracht worden int Schuijtendiep daer een nije
grafft mit oock het verleijden vant diep moet gemaeckt
worden, sal bedragen

18000

Die 4 nije dwengers van binnen aff te setten, daer mede die
talcken vande olden grafft te vullen dat die moegen in haer
profectie komen, sal bedragen

9560

Oosterpoorte te verfeerdigen, sal noch kosten 4000
Heerpoorte te verfeerdigen, sal mede kosten 12000
Die beer tusschen het hoorensche diep ende der Stadt graffte
van 20 roeden lanck 10 voet breet, 16 voet hooch, sal noch
kosten

6000

49560
Summa summare 302205

Gerwar Peters J.Jacobseun
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Bestekken, G.A.G. 474r 10x : Index

Register
Een besteck van eertwarcken omtrent Drenkelers toor 1
Besteck van eertwarcken bij Kranepoort 4
Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde
ebdinge poort

6

Besteck van t’water wth te maken bij de nieuwe Ebdinge
poort

8

Besteck van t’water wth te maken bij Steentilpoort 9
Besteck vande Benthemer tot die nije steentilpoorte, tot die
pipe over Damsterdiep ende streckstucken

10

Besteck vande Benthemer tot deckstucken op die muiren
ende veeren

12

Besteck vande nije haven 13
fol. 1r

Besteck vant darde bolwerck bij Ebdinge poorte 15
Besteck vant andere bolwerck an Steentilpoorte 17
Besteck mit Mr Johan Harthouwer van die Nije Crane poorte
die comment van Steentil poorte ande die pilaren op die
Vanen

19

Besteck vandie nije brugge buten Steentilpoorte 21
Besteck vant verdiepen vant Schutendiep buten Steentil ende
Poelpoorte

23

Besteck vant veen ende gravinge des diepe omtrent Fosholl 25
Besteck vandie Schoeninge des diepes bij Fosholl 27
Besteck van dat nije diep doer Sappemeer 28

fol. 2v

Accord mit die Tichelers 1620 den 19. Febr 30
Accord mit Constant den flotspulvermaker 32
Besteck vant planeren vande fausebree van drenckeleers
toorn hen na Steentil poorte

34

Besteck van een rondell bij Ebbinge poorte hen na dat oosten
int suiden anno 1619

36

Besteck van een dwenger tusschen Drenkelers toorn hen na
Steentilpoorte 1619

38

Accoordt mit Wolfert folckersteen bussemaker voir
musquetten ende spiessen

40

Besteck van die reparatie van die dwenger tusschen
Oosterpoorte ende die pipen vant Schutendiep

42
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Besteck van die reparatie vande wall beginnende andie
westsiet die pipen vant Schutendiep tot aen die nije
Steentilpoorte

43

fol. 2v [vanaf hier stopt de nummering]
Besteck vande upmetzelinge vande muyre der fausebree soo
noch niet van hoogte zie gemuyrt is, van steentil poorte tot
Ebbinge poerte

45

Besteck vande 3 wachthuysen an Ebbinge, Boteringe ende
Steentilpoerte

47

Besteck vant metselen vande muyren tusschen de heer ende
oosterpoorte over de fausebree

49

Besteck vande face mit schulder van het rondeel bij Marwijcx
pijpe beginnende van het horensche diep

51

Besteck vande face mit de schulder vande dwenger ant
noorden tusschen A ende Kranepoorte

53

Besteck vant metselen van Kranepoorte 55
Besteck vande drie poortenshuysen ande eerste klappen 57
Besteck van de fase ande noortsijt vande dwenger tusschen a
poorte ende swan pijpe tot ande schans grafft vande nieuwe
punt des dwengers beginnende fol: verso

59

Besteck van de upmakinge van heerpoorte to 62
Besteck van een wacht ende portershuys bij de nije kraane
poorte angaande het metselen to

63

Besteck vande muyren inde fausebree vande poorten tot an
die klene wachthusen ande klappen biede Ebbinge ende
Steentil poorte mede een deurganck doer de wall bij Steentil
poorte

64

Besteck vande upmakinge vande borstweer der fausebree
vanden dwenger van d’Ebbingepoorte an het oosten vande
poorte beginnende tot an die naestfolgende porte
Verte folium sequens [vervolg staat na eerste besteck op fol.
2r]

65

fol. 2r

Besteck vande upmakinge vande borstweer der fausebree
vanden dwenger vande pijpen over het dampsterdiep an
steentilpoorte ende voert noortoost an tot midweegen ande
naestvolgende gordijne

66

Besteck van de westerbeere bij thorensche diep 67
Besteck van de oosterbeere bij thorensche diep 68
Besteck van het muyren vande fausebree vanndie dwengers
tusschen kranepoorte ende de pijpen

69
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Besteck van 15 roeden lengte inde graft int gordijn
beginnende vande schulders des dwengers ant suyden van a-
poorte

70

Volgend op fol. 70 zijn nog enkele bestekken opgenomen die niet in de
inhoudsopgave vermeld staan [fol. 70 tot en met fol.77r]
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Bestekken, G.A.G. 474r 8

Besteck derde bolwerck bij Ebbinge poort

Borgemesteren ende Raedt gedencken doer here gecommitteerden to
besteden het water uet de nije grafft to malen beginnende ant oosten
van de nije beeren buten Ebbinge poorte soe wyt de nu rede wtgegraven
is.

Den annemer sal dese grafft … verhaelt mit een voet inde verloren grafft
daer nu in gegraven synde een mael wthmaelen

Daer nae sal den annemer voer yder dach ende nacht als hij 24 stunden
gemalen hefft betaelt worden vijff carelsgl die halve recend als offt …
nae adve noemt Offt men sall den annemer een peijltekenen dat sij voor
een etmael sall wtmalen

Den annemer sall geholden wesen die tonne over die pinne int water te
doen sincken ende soe daer suijne echtich inne bevonden waet dat sij
boven het water licht sal hen elcke reijsse een schellinck gekortet
worden

Die betalinge van een ettemalen sal geschieden een gerechte dardendeel
alst water halff wechgemalen is die rest alst gans wtgemalen, het
naeders mate alle wese soe dan gemalen is

Den annemer sall selven gruppen om het water an die moelen te leyden
mede onder die moele schonen

Dit bovengeschreven eenmael uetmalen heeft Rolleff Janssen
angenomen voer die summa van tweehundert vijfftijn carelsgl Actum
den 3 april ao 1620 orckonde der … hebben die heren gecommitteerden
werden dit neffens den annemer ondertekent :ondertekent als selyet:
H.Gruys J.Drewes …Eysinge B.Wicheringe Roeluff Jans van Lewerden
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Bestekken, G.A.G. 474r 15

Besteck derde bolwerck bij Ebbinge poort

Borgemesteren ende Raedt … door hare gecommitteerden besteden een
bolwarck mit twee gerechte halve gordijnen weesende het darde
bolwarck van Ebbinge poorte ten oosten gelegen in aller voegen so
volget.

In den eersten sall den annemer dese grafft boven 12 roeden wijdt
maken, onder 10 roeden und acht voet diep, vant gemene meylandt aff
to rekenen, daer in een verloren grafft drie voet diep drie roeden wijt.

Daer nae als dit wtgenomen end wtgebracht is, sal den annemer die
binnenkant van de grafft in snijden soe voer de muyre daer an und
ingesettet kan worden die eerde hier wt komende sall up die kant van de
fausebree gebracht worden ennde als die muyre gemetselt is mede
anvullen.

Den annemer sall die eerde wt die grafft kommende up navolgende wijse
wtbrengen, ende sal sijn daer nae instellen, te weten, dat yder ploegh
die halve briete sijne pants eerst affnemen, soe veele eerde daer hij
sijne halve pant inden wall sijnde anderhalff voet hooch die briete sijnes
wals kan mede upsetten, daer nae … die ander helfften, ingelijken
allsdann daer nae weder beginnen mit reeden anderhalff voet hooch, wie
boven verhaelt

Den annemer sal desen wall van buyten anstempen und alle lagen van
¾ voets hooch grassoden ende queke inleggen, end nae die linie
ankloppen ende soe versien dat den wall in sijn linie staande blifft, bij
gebreck van dien sall het selve versoucken mede wtge… warck weder in
sijnn linie setten und nijs maken die buytenkant sall die voet aan voet
desteden, die binnenkant die voet 5/4 voets mede sall den binnenkant
nae die linie angeklopt worden oock upgestampt und alle 1 ½ hooch een
lage grassoden und queke inleggen.

Den annemer sal beginnen upt spoedighste und bequaemste vanden
tijde die de heeren geraetsaem soellen vinden ten langsten up Mey.
[15 verso]
Den annemer sall dit selve warck ten langsten veerdich hebben halff
augusti unnd datmen halff July kann beginnen te metselen ende soe het
alsdan niet veerdich is sall hundert pontgroot gekortet worden.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

330

Die betalinge sall geschieden wie volget. In den eersten sall den
annemer voer ieder man ontfangen des dages soeven stuive unnd up
yder karre peert man ende junge 24 stuver dese lijninge sall alle weken
up saterdach betaelt worden die wijdere betalinge sall geschieden als het
werck gepresen ende upgenomen sall sijn

Om dit werck te verveerdigen sall den annemer sich selven bestellen alle
materialen mede water osen ende gruppen om water nae die moelen te
leyden

Dit bovengenoemde warck heeft Lambert Haykens angenomen voer die
summa van tyndusent vijffhundert carelsgulden. In kennisse
ondertekent Actum den 7 april ao 1620 :ondertekent: B.Gruys mit eenige
streken J.Drews D.Eysinge G.Wicheringe mit eenige preken.
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Bestekken, G.A.G. 474r 36

Besteck rondeel bij Ebbinge poort

Borgemesteren ende Rhaedt der Stadt Groningen willen besteden eenige
eerdt warcken van die fortificatie deser Stadt Inn voegen hier
nabeschreven

Inden eersten willen die heren besteden den volgenden faes an die
dwenger ant oosten van Ebbinge poorte van die pundt aff na dat suden
streckende mit dat volgende cordijn mit die faes daer an om die punt so
wijt derselve affgepaelt und affgegruppet is, nae dat patroon van sijn
lengte und wijtte, und den annemer sall … worden

Die grafft van desen sall boven wijt gemeten worden twalff roeden onder
thijn roeden up den bodum end acht voet vant gemeene meylandt aff te
reeckenen daer in een verloren grafft, drie roeden briet und drie voeten
diep

Die arede soe wth dese grafft gegraven wordt sall den annemer up den
wall brengen, daer van den wall maecken neffens die grafft und verder
niet den wall 4 roeden van den kant des graffts upsetten mit die beste
aerde nade line mit lagen grassoeden inleggen … und alle lagen van een
voet wallen stampen und nae de linie ankloppen nae sijn behoiren Und
so hooch die wtgebrachte eerde zeernach ennd soe briet tot an
t’leistachte kijlspitt.

Unnd die fausebree angaende watt eerde men tot die Borstweer van
doen mushen wesen sall den annhemer angewesen worden.

Om dese grafft wtte graven den wal te maken sall den annhemer sich
selven bestellen alle materialen van karrun, schuppen, leppen …
plancken sparren alles in allen niet verbesonder und sall mede geholden
wesen sij warck te gruppen
[36 verso]
dat het water nha de moelen kan komen um het wtmalen sall den
annhemer unbelast blijven und willen de heren ansich beholden

Den annhemer sall alle weecke leneringe entfangen na grootheit sine
arbeiders und also daer eenige paerden … komen und den annhemer mit
die arbeiders moet affreeckenen sall men hen die penningen verstrecken
und alss het warck gantz vilmaecket und upghenomen is voorts betalen.
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Dit boven verhaelde warck wal is verveerdigen hefft Jancke eencx van
Growe angenhomen voer die summa van thijn dusent achthundert
vijfftich carelsgulden. In kennisse van waerheit hebben die heren dit
neffens den annhemer onderthekent Actum den 26 marty ao 1619
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Bestekken, G.A.G. 474r 45

Besteck opmetseling vande muur vande fausebree

Borgemesteren ende Raedt gedencken te besteden de upmetselinge
vande muyre der fausebree soe noch niet toehoochten upgemuyrt is nae
sijn behoer in suegen hyr nae beschreven dat van steentil tot ebbinge
poorte

Den annemer sal dese muyre voors upmetselen ter hoochte gelijck de
muur an Steentilpoort mede an Ebbinge poort verveerdiget is deselve
maken vann … dichte mede decken mit die grauwe steen

Oock salmen die olde muyr so verleden iaer gemetselt is die bovenste
losse stenen weder upnemen unde naest verleggen oock alle
calckvoegen soe boven twater komen nijs kalckbauen und die voegen
wel instrijcken

Om deese muyre voort to verveerdigen willen die heeren den annemer
bestellen und leveren alle steen kalck sement sandt ter plaatsen omtrent
deselve magh verarbeyt worden

Voorts sal den annemer sich selven bestellen alle arbeyts loon van
metselen upperen kalckmaken und bereyden mede alle stijgeringe van
vlotten oft anders ande kalckwarcken vaten spijkers stijgerholt emmers
alles in allen niet wtgenomen

Mede sal den annemer guede sorge dragen dat alle buyten lagen des
muyrs van goede hartgebacken steen gemetselt worden mit soo dunne
kalckvoegen soo moegelijck is oock dat den kalck weltoe gemaecket end
gearbeit wort alsedat hijr inne foute gevonden wort van die heren und
haer verordents sall den annemer stucken weder moeten upnemen end
vermaken up sijne kosten
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BIJLAGE II: OVERZICHT WERKZAAMHEDEN 1596-1642

1596
14 september 1596: resolutie van de heren Staten Generaal op verzoek
van raadsheren Gruys en Koenders mbt consultatie van de fortificatie en
rapportering van noodzakelijke aanpassingen.

1606
1606 bijlage bij kaart R.A.F. inv.nr. 9959
16/6 juni 1606: Willem Lodewijk aan de Staten Generaal over afbraak
kasteel en probleem mbt de verdediging van de noordzijde van de stad.

1607
21 februari 1607: afbraak kasteel

1609
specificatie van de kosten van de werken over de jaren 1607 tot 1609,
en een raming van de nog te maken kosten

1611
4/24 april 1611: brief van Willem Lodewijk aan de Staten-Generaal mbt.
Afbraak kasteel
8 mei 1611: portef. losse stukken na de Reductie: Weghalen van
overtoom tussen Kleisloot en Hunze

1612
9 juli 1612: stopzetten van werken aan zuid- en westkant van de stad
ivm financieele problemen en tijdelijke afsluiting dmv een muur

1614
23 april 1614: besluit van Staten-Generaal tot voortzetting van subsidie
van 12.000 gedurende 6 jaar, op aandringen van Abel Coenders
juli 1614: brief van Abel Coenders mbt goedkeuring van plan Garwer
Peters door prins Maurits
14 juli 1614: opdracht aan Garwer Peters voor een plan voor de uitleg
ten noorden van de stad
2 augustus 1614. verslag overleg Garwer Peters met prins Maurits
13 augustus 1614 kopie van brief Willem Lodewijk aan burgemeester en
raad met  plan Hindrick van der Merwede
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1615
1615 bouwmeesters cedullen
7 februari 1615: brief aan Willem Lodewijk. Opdracht aan Johan van
Valckenburg voor plan noordelijke uitleg
16 februari 1615: brief Willem Lodewijk aan burgemeester en raad mbt
plan Johan van Valckenburg (reactie 7-2-1615)
25 maart 1615: beslissing tot aanleg van nieuwe uitleg na goedkeuring
Maurits

1616
1616 bouwmeesters cedullen
onderhandelingen met Winsumer Zijlvest over weghalen overtoom
21 september 1616: Twijfel van de Ommelanden mbt kosten van nieuwe
uitleg

1617
1617 bouwmeesters cedullen
27 november 1617: besluit tot vervaardiging van caerte van afbakeninge
der straten, marckten en ander affgebackede plaetsen buiten d'olde
Botteringepoort en onteigening gronden 5 roeden breed langs de straten

1618
1618 bouwmeesters cedullen
14 maart 1618: besluit tot verkaveling van nieuwe uitleg in blokken van
2 bij 5 roeden
25 april 1618: uitbetaling aan Jacob Sitz voor straat bij nieuwe
Boteringepoort

1619
1619 bouwmeesters cedullen
6 januari 1619: onteigening en afbraak van alle bebouwing
26 maart 1619: Besteck van een rondell bij Ebbinge poorte hen na dat
oosten int suiden anno 1619 aangenomen door Jancke eencx van Growe
6 november 1619: aanbrengen van pijp tussen Boterdiep en
Schuitendiep
4 december 1619: opdracht aan Garwer Peters tot kijlspitten van
straten, marckten, kerckhoven ende plaetsen

1620
s.d.: Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde ebdinge
poort
3 april 1620: Besteck van t’water wth te maken bij de nieuwe Ebdinge
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poort aangenomen door Roeluff Jans van Lewerden
7 april 1620: Besteck vant darde bolwerck bij Ebdinge poorte
aangenomen door Lambert Haykens
16 december 1620: Verkoop van eerste perceel in de nieuwe uitleg aan
stadstimmerman Wijbe Jelckes

1621
s.d.: Besteck vande upmetzelinge vande muyre der fausebree soo noch
niet van hoogte zie gemuyrt is, van steentil poorte tot Ebbinge poerte
1 augustus 1621: lijst van onteigende gronden. Grondprijzen: 220
Emder guldens voor een koeweide grond, 2 daler per roede tuingrond

1623
1623-1625: Ontfanck van warven offte huisplaetzen in deser stadt nije
fortificatie warcken
15 maart 1623: aanleg van vierkanten plaetse

1624
1 mei 1624: vaststelling van straatnamen in de nieuwe stad

1626
18 maart 1626: Begin aanleg Ossenmarkt

1634
7 januari 1634: aanleg van houtmarkt in zuid-west hoek

1636
1 april 1636: opdracht aan Johan Isenbrants voor afbakening deel van
het kerkhof

1642
11 juni 1642: vervanging van houtmarkt door werf West-Indische
Compagnie
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BIJLAGE III: OVERZICHT ARCHIEFSTUKKEN NIEUWE UITLEG

G.A.G.; 474r; fol. 32; s.d.
Accord mit Constant den Flots pulvermaker

G.A.G.; 474r; fol. 10; s.d.
lijst van 42 bestekken waarvan 6 betrekking hebben op nieuwe uitleg

G.A.G.; 780r; fol. 1r e.v.; s.d.
brief stad Groningen aan Staten-Generaal mbt weigering bijdrage van
Ommelanden aan defensie van de stad

R.A.G.; Huisarchief Farmsum, inv.nr.89; reg.64.;
akte met naam Sint Walfridusweg

G.A.G.; r.a. IIIx;
Notarieel archief

R.A.F.; Stadhouderlijk archief, inv.nr. 3;
nrs. 42, 45, 73, 74, 82, 100, 145, 151, 153-155, 157, 192, 221, 222,
225-227, 242: brieven Willem Lodewijk aan Staten-Generaal

R.A.G.; Farmsum 846; reg.77; 1442
Erfpacht van een hof 'op den Noerdesch' aan Johan Wicheringe

R.A.G.; Farmsum 706; reg. 284; 1520
verkoop van een hof (de Tetinge) door Willem Wicheringe op de noordes

R.A.G.; Farmsum 706; reg. 295; 1526
verkoop van een jaarlijkse rente van een hof (de Tetinge) door Willem
Wicheringe op de noordes

G.A.G.; 780r; 14 september 1596
resolutie van de heren Staten Generaal op verzoek van raadsheren
Gruys en Koenders mbt consultatie van de fortificatie en rapportering
van noodzakelijke aanpassingen.

R.A.F.; toegang 7, inv.nr.297; 1606
bijlage bij kaart R.A.F. inv.nr. 9959
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G.A.G.; 780r; 16/6 juni 1606
Willem Lodewijk aan de Staten Generaal over afbraak kasteel en
probleem mbt de verdediging van de noordzijde van de stad.

G.A.G.; Res.St.Gen; 21 februari 1607
afbraak kasteel

G.A.G.; 780r;
specificatie van de kosten van de werken over de jaren 1607 tot 1609,
en een raming van de nog te maken kosten
R.A.F.; toegang 7, inv.nr.3 nr.316; 4/24 april 1611
brief van Willem Lodewijk aan de Staten-Generaal mbt. Afbraak kasteel

G.A.G.; Reg.Feith 1611.51; 8 mei 1611
portef. losse stukken na de Reductie: Weghalen van overtoom tussen
Kleisloot en Hunze

G.A.G.; r.b.r; 9 juli 1612.
stopzetten van werken aan zuid- en westkant van de stad ivm
financieele problemen en tijdelijke afsluiting dmv een muur

G.A.G.; 780r; 23 april 1614
besluit van Staten-Generaal tot voortzetting van subsidie van 12.000
gedurende 6 jaar, op aandringen van Abel Coenders

G.A.G.; ingekomen stukken 1614; juli 1614
brief van Abel Coenders mbt goedkeuring van plan Garwer Peters door
prins Maurits

G.A.G.; r.b.r; 14 juli 1614.
opdracht aan Garwer Peters voor een plan voor de uitleg ten noorden
van de stad

G.A.G.; r.b.r; 2 augustus 1614.
verslag overleg Garwer Peters met prins Maurits

G.A.G.; stadsarchief 1594-1815, voorl.inv.nr. 787; 13 augustus 1614
kopie van brief Willem Lodewijk aan burgemeester en raad met plan
Hindrick van der Merwede
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G.A.G.; 332r; f.200-212v; 1615
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; uitgaande missieves 1614-1624; 7 februari 1615
brief aan Willem Lodewijk. Opdracht aan Johan van Valckenburg voor
plan noordelijke uitleg

G.A.G.; ingekomen stukken (?); 16 februari 1615
brief Willem Lodewijk aan burgemeester en raad mbt plan Johan van
Valckenburg (reactie 7-2-1615)

G.A.G.; r.b.r.; 25 maart 1615
beslissing tot aanleg van nieuwe uitleg na goedkeuring Maurits

G.A.G.; 332r; f.187-219; 1616
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; Reg.Feith 1616;
onderhandelingen met Winsumer Zijlvest over weghalen overtoom

G.A.G.; 553r; 193; 21 september 1616
Twijfel van de Ommelanden mbt kosten van nieuwe uitleg

G.A.G.; 332r; f.189-241; 1617
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; r.b.r; 27 november 1617.
besluit tot vervaardiging van caerte van afbakeninge der straten,
marckten en ander affgebackede plaetsen buiten d'olde Botteringepoort
en onteigening gronden 5 roeden breed langs de straten

G.A.G.; 332r; f.197-274v; 1618
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; r.b.r; 14 maart 1618
besluit tot verkaveling van nieuwe uitleg in blokken van 2 bij 5 roeden

G.A.G.; Stadsrekeningen 1618; fol. 197 e.v.; 25 april 1618
uitbetaling aan Jacob Sitz voor straat bij nieuwe Boteringepoort



E.A.Koster –Stadsmorfologie

340

G.A.G.; 332r; f.210v-219v; 1619
bouwmeesters cedullen

G.A.G.; r.b.r; 6 januari 1619.
onteigening en afbraak van alle bebouwing

G.A.G.; 474r; fol. 36r; 26 maart 1619
Besteck van een rondell bij Ebbinge poorte hen na dat oosten int suiden
anno 1619 aangenomen door Jancke eencx van Growe

G.A.G.; r.b.r; fol.204; 6 november 1619
aanbrengen van pijp tussen Boterdiep en Schuitendiep

G.A.G.; r.b.r; 4 december 1619.
opdracht aan Garwer Peters tot kijlspitten van straten, marckten,
kerckhoven ende plaetsen

G.A.G.; 474r; fol. 6; s.d.
Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde ebdinge
poort

G.A.G.; 474r; fol. 8r; 3 april 1620
Besteck van t’water wth te maken bij de nieuwe Ebdinge poort
aangenomen door Roeluff Jans van Lewerden

G.A.G.; 474r; fol. 15r; 7 april 1620
Besteck vant darde bolwerck bij Ebdinge poorte aangenomen door
Lambert Haykens

G.A.G.; r.b.r; 16 december 1620
Verkoop van eerste perceel in de nieuwe uitleg aan stadstimmerman
Wijbe Jelckes

G.A.G.; 474r; fol. 45r; s.d.
Besteck vande upmetzelinge vande muyre der fausebree soo noch niet
van hoogte zie gemuyrt is, van steentil poorte tot Ebbinge poerte

G.A.G.; r.b.r; 1 augustus 1621
lijst van onteigende gronden. Grondprijzen: 220 Emder guldens voor een
koeweide grond, 2 daler per roede tuingrond
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G.A.G.; stadsrekeningen; 1623-1625
Ontfanck van warven offte huisplaetzen in deser stadt nije fortificatie
warcken

G.A.G.; r.b.r; 15 maart 1623.
aanleg van vierkanten plaetse

G.A.G.; r.b.r; 1 mei 1624
vaststelling van straatnamen in de nieuwe stad

G.A.G.; r.b.r; 23 oktober 1624
‘Conditiën’ voor de verpachting van de venen rond Foxhol

G.A.G.; r.b.r; 18 maart 1626.
Begin aanleg Ossenmarkt

G.A.G.; r.b.r; 7 januari 1634
aanleg van houtmarkt in zuid-west hoek

G.A.G.; r.b.r; 1 april 1636.
opdracht aan Johan Isenbrants voor afbakening deel van het kerkhof

G.A.G.; r.b.r; 11 juni 1642.
vervanging van houtmarkt door werf West-Indische Compagnie

G.A.G.; 161r; 1765
drekgeldregister

G.A.G.; 138r; 1787
lantarengeldregister
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BIJLAGE IV: CARTO BIBLIOGRAFIE

PLANKAARTEN

• 1568
plan
RU Leiden, coll. Bodel-Nijenhuis, portef.46, nr.85
Lit: Diest-Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen

I, 849-1852.

• 1594 Josias Bodley
Spieghel ofte afbeeldinge der Nederlandtsche geschiedenissen
Atlas Van Stolk, Rotterdam boek IV N 7, f.373-374

• 1600 Adrian Huberti
Conterfeijtsel van de Stadt van Groeninghen met het Casteel etc.
G.A.G. THS III 43/6

• 1659 Caspar Merian; Martin Zeiller
Gröningen
UB Groningen uklu Ub- 6
Afm: 135 x 360
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ATLASSEN:

• Groningen
Krigsarkivet Stockholm, Stads och fastningsplaner Holland, nr.3

• plan
Det Kongelige Bibliotek Kopenhagen, Thottske Saml. 48 nr.808 bl.48

• plan
Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk vol.27 Planritningar af

37 Hollandska fastningar

• Groningen
Krigsarkivet Stockholm, Stads och fastningsplaner Holland, nr.5
Verzameling van plans van vestingen, waarschijnlijk vervaardigd in

de XVIIe eeuw
ARA OMM - 428 bl.89
Lit: Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden,

p.164, bijl.1

• plan
Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk vol.30 nr.31

• Groeningen
Bibliotheque Nationale Paris, Res.Ge.CC 1278, bl.51
Afm: 672 x c.472

• Platte gronden van eenige Nederlandsche vestingen en fortificatien
Kon.HA inv.A4, nr.1476, nr.31

• Francesco de Marchi
Piante di Fortezze Italiane e Straniere
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze Ms. II, I, 281, nr.117
Lit: L.J.Spanjaerdt Speckman, Francesco de Marchi, ‘sGravenhage

1972, 3-4, 7

• H.F. van Langren
Artificiosa & Geographica tabula sub Leonis figura
UB Wurzburg, Hs. G.f.m.9 bl.17b
Lit: H.A.M. van der Heijden, Leo Belgicus, Alphen ad Rijn 1990, 32-

33.
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• 1572 Braun en Hogenberg
Groeninga : siue vt alij Gruninga Frisiae urbs inclyta, probeque contra

hostiles unsultus munita, metropolitica dignitate percelebris

• Civitates Orbis Terrarum
G.A.G. Ts 4*/12-14
155 x 165
Lit: F.Bachman, 5.

• 1574 Sebastian Munster
Groeninga MDLXXIII
Cosmographia
G.A.G. 11/8 11/18 13/7
Afm: 125 x 155
Lit: Bachman, 128, nr.0943

• 1581 Lodovico Guicciardini
Groninga, opulenta, populosa etc. Descrittione di tutti i Paesi Bassi
UB Groningen uklu UB-- 1
Afm: 240 x 320

• 1595 Abraham Saur
Theatrum Urbium
G.A.G. Ts 16/23
Lit: Bachman, 13-14, 129, nr.0943

• 1595/1608 Adrianus Romanus
Parvum Theatrum Urbium
G.A.G. Ts 11/19
Lit: Bachman, 14, 129, nr.0943
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• 1616-19 Pierre le Poivre
Recueil de plans de villes et de chateaux, de fortifications et batailles

etc.
KB Albert I, Brussel, nr.19611 (oorspr. 7373), f.8-11, 13
Lit: Koeman, Geschiedenis van de Kartografie, 72-73.

• 1621 (?) Francois de Traytorrens
Groningen
Krigsarkivet Stockholm, Handritade kartverk vol.22, f.46

• 1634 [post]
Sammlung von Festungsplannen
Generallandesarchiv, Karlsruhe, Hfk. Bd.XVIII, f.9 nr.14

• 1642 Quirijn van Lobrecht
Register ofte tafel van de fortificatien der frontiersteden, plaatsen

ende forten etc.
Service Historique de la Marine, Vincennes, biblioth. du depot des

cartes et plans, ms.nr. 2790, bl.44; ARA afd k&t PSHM 175

• 1656 [post]
atlas
KU Brabant, Tilburg, theol.fac.

• 1658 Abraham Saur
Statte-buch
G.A.G. Ts11/12
Lit: Bachman, 14, 129, nr.0943

• 1663 Johan Elandts
caerten ende plaen bouck van alle de frontuere, steden en forten
R.A.G. nr.2410

• 1669 Cornelis Elandts
Theatre ou livre des cartes de toutes les frontieres des Pais-Bas etc.
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, MS.Pal.C.B.4.1 (str.1421)
Lit: H.A.M. van der Heijde, Caert-Thresoor 1 (1982), 46
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LOSSE GEDRUKTE KAARTEN
• 1594
Waerachtige Conterfeytinge der wytberoembden Stadt Gronningen
UB Groningen uklu 1-16-16
Afm: 500 x 350
Lit: De wereld aan boeken, etc., Groningen 1987, 111-113, nr.79

• 1594
Waerachtige Conterfeytinge der wytberoembden Stadt Gronningen
Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr.954
Afm: 500 x 350
Lit: De wereld aan boeken, etc., Groningen 1987, 111-113, nr.79

• 1594 Frans Hogenberg
Die Stat Groeningen mit der belagerung / Die stat Groeningen

ingenomen
G.A.G. H2/24 en H2/22
Lit: F.Hogenberg, De 80-jarige oorlog in platen, Den Haag 1977

• 1616 Nicolaas van Geelkercken
Groningae
UB Groningen uklu 01-04-29
Afm: 270 x 305
U.Emmius, Rerum Frisicarum historia, Leiden 1616

• 1619 P.D. / Jan Orlers
Groninga
UB Groningen uklu PBG 4694
Afm: 230 x 310
in 1651 uitgegeven te Amsterdam bij Jan Jansz in: Wilhelm en

Maurits van Nassau [...] / door [Isaac Commelyn]

• 1634 Egbert Haubois
Caerte van de vermaerde ende antiqve stad Groeningen
G.A.G.
Afm: 1110 x 915
Lit: De kaart van Egbert Haubois: spiegel van wens en werkelijkheid /

[red. Lies Boiten et al.] . - Alphen aan den Rijn etc. 1983
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• 1649 Joan Blaeu
Groeninga
UB Groningen uklu 01-13-05
Afm: 415 x 530

• 1652 Egbert Haubois
Afbeeldinge der stadt Groningen met de omliggendefortressen
G.A.G.
Afm: 455 x 550
Lit: Vredenberg-Alink, De kaarten van Groningerland, IV B 12 (5)

• 1657 Johannes Janssonius
Groeninga vulgo Groeningen

• 1672 Romeyn de Hooghe
De belegringh van Groeningen
UB Groningen uklu 02-11-31
Afm: 315 x 395

• 1674 J. Feltman; Hendrik Bierum; Jan de Fries
Caerte van de belegeringe en opbrekinge der bisschoppenvan Collen

en Munster voor de stadt Groningen angevangen den 9 Iulij
geeijndicht den 16 Augustij

UB Groningen uklu 01-01-08
Afm: 270 x 770
Lit: De wereld aan boeken. Groningen 1987. p. 81

• 1700 Jacobus Harrewijn
La ville de Groeningue
UB Groningen Ub 61
Afm: 125 x 140

• XVIIIb Johannes Janssonius; Johannes Covens; Cornelis Mortier
Groeninga vulgo Groeningen
UB Groningen  uklu 01-28-19
Afm: 420 x 515
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MANUSCRIPT KAARTEN
• ontwerp kasteel
Archivo General, Simancas MpyD VII-48
Lit: H.P.Deys, Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1988/89, 15-

26, afb. p.16

• plan
RU Leiden, coll. Bodel-Nijenhuis, portef.46, nr.97
Aftreckinge van bolwercken aende zuijtzijde vande stadt Groningen
G.A.G. stadsarch. 1594-1815, voorl.inv. 666

• plan
RA Gelderland, archief hof van Gelre en Zutphen, hof van justitie en

het departementaal
gerechtshof, inv.6943, pl.16

• 1559-1568 Jacob van Deventer
Biblioteca Nacional, Madrid, Manuscritos, Res. 200 e 207, volume III,

57
Lit: R.Fruin, Nederlandse steden in de 16e eeuw. Plattegronden van

Jacob van Deventer, 'sGravenhage 1916-1923.

• 1568
Designo del alojamiento que tiene el enemigo de su majestad y el de

los enemigos en Frisia a VI de Julio 1568
Archivo General, Simancas MpyD X-2

• 1568 [post]
Gonin in Friza
Archivio di Stato di Torino, corte, Biblioteca Antica, Architettura

Militare, volume IV, carta  60
Afm: 470 x 650

• 1568 [post]
Gruninghe
Archivio di Stato di Torino, corte, Biblioteca Antica, Architettura

Militare, volume IV, carta  63
Afm: 580 x 610
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• 1568-1577
Deventer in Frisia
Archivio di Stato di Torino, corte, Biblioteca Antica, Architettura

Militare, volume V, carta  49v-50; 32
Afm: 420 x 610

• 1572/73
Groningen
The Harry Ransom Humanities Research Center, Univ. Texas, Austin
Catalogue H.P.Kraus 124, New York 1969, 72-75, nr.36

• 1594 Thomas Bodley
Acta inter Angliam & Belgium, ab anno 1593 ad annum 1595
British Museum, London, MS. Cotton Galba D X, f.204v-205 en 206v-

207; idem D X, nr.104
Lit: F.Westra, Caert-Thresoor 3 (1984), 66-71

• 1594 Thomas Bodley
Groningen beseged
British Museum, London, MS. Cotton Aug. I vol. II nr.93

• 1600 Johan van Rijswijck (?)
plan representerende het werck van fortificatie der Stadt Groeningen

/ plan representerende het werck van fortificaetie gelecht voor die
Stadt Groeningen

ARA VTH 3565

• 1606 Arent Arents & Salomon Anthonij
plan bij brief Willem Lodewijk aan Staten Generaal begin juni 1606

(inv.nr. 297)
R.A.F. nr. 9958

• 1606 Arent Arents & Salomon Anthonij
plan
R.A.F. nr. 9959

• 1617 (?) Thomas van den Bargh
Groeninghen
R.A.F. nr.652
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• 1661
Service Historique de la Marine, Vincennes, biblioth. du depot des

cartes et plans, ms.nr. 2789, f.4
ARA afd k&t PSHM 174
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SUMMARY
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Prof. Dr E.R.M. Taverne (RUG) and Prof. Dr J.W.R. Whitehand
(Univ. of Birmingham)

Title of doctoral thesis: 

Stadsmorfologie. Een proeve van een vormgerichte benadering
van stedenbouwgeschiedenis

(Urban morphology. A taste of a form-oriented approach to the
history of urban development)

English summary

This study of the history of urban development deals with methods and
techniques of urban morphological research and the automated
processing of the cartographic source material that is of importance to
this research. The structure is tripartite: the first part furnishes a
historiographic insight of European urban morphology on the basis of a
brief historiography of three important groups; the second covers the
most important source, the problems related to this and the solution by
means of a digital atlas; finally, the third part deals with a case study of
a short period in the spatial development of the City of Groningen, in
which several of the methods described in the first part are deployed.

The three most important research groups within the field of urban
morphology were brought together in 1994, with the foundation of the
International Seminar on Urban Form (ISUF). Prior to this, there had
scarcely been any contact between the British geographers and the
French and Italian architects, despite the fact that the methods used by
these groups were rather similar. Since its foundation, the ISUF has
grown into a complex network. This study is confined to the origins and
the evolution of the three European approaches, focusing upon their
founders: Conzen (UK, geography), Muratori (Italy, architecture), Castex
and Panerai, Huet and Devillers (France, architecture). A fourth
description has been added to these three: of the research group formed
around Chastel and Boudon, which carried out a large-scale research
project in the 1970s and 1980s on the development of the area around
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the market halls of Paris. Although this group occupies a position outside
the ISUF, its activities are of great importance with respect to the
historic urban-development point of departure of this study.

The British geographical tradition has its roots in the German urban
research performed at the beginning of the twentieth century. The
founder of what later came to be known as the Conzenian tradition
received his education as a geographer in Berlin, where he became
interested in the ideas and beliefs of geographers such as Bobek,
Hassinger, Schlüter, and Geisler. As a consequence of his forced
emigration in 1933, Conzen arrived in England, where it actually took
until the nineteen-fifties before he returned to the domain of urban
morphology. On the basis of systematic typological analyses of
settlements, he developed a research method oriented towards spatial
development, which he presented in his study on Whitby (1958) and
especially in his book on Alnwick (1960). In these studies, Conzen
introduced the term ‘townscape’ as the object of research - the three-
dimensional form of urban space. Analysis of the townscape occurs at
three levels: the ground plan, the built-up surroundings, and the use of
the space. Particularly the first element is elaborated in his later studies.
A vital ingredient of Conzen’s analyses is the fact that he begins with the
earliest reliable map of the area, from where he attempts to penetrate
down to the origins of the settlement. The major components of his
analysis are the Burgage Cycle and metrological analysis. Metrological
analysis plays a key role in research performed by Lafrenz, who analysed
a seventeenth-century planned city, and research carried out by Slater
on planned settlements in medieval England.

From the 1950s onwards, the architect Muratori, who is associated to
the Istituto Universitario d’Architettura di Venezia, performed research
on the typology of houses and the location of these in the city. With the
notion that the city is the material precipitation of cultural developments,
he examined the active history of the city on the basis of the objects
built. With cartography as the most important instrument, he did this in
two ways: by means of cultural-historical maps on which the typical
character of a period is filled in, and by means of a structural-historical
reconstruction of the individual house. This research, with the
corresponding maps, was published in two studies, the first of which
dealt with Venice and the second with Rome. After Muratori’s death, his
method was further refined by one of his students: Caniggia. Caniggia’s
particular contribution lies in the analysis of the changes that take place
in the ideal type. The typology process is primarily concerned with
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making the structures visible at various scale levels, in order to be able
to reproduce these.

The historical morphological research performed by Chastel and Boudon
is directed towards ‘common’ architecture, just like the Italian research.
The central focus of this research concerns the embedding of this
common architecture in the urban tissue and the changes this brings
about at plot level. The research takes place by means of statistical
analyses geared to processes such as the tightening of the urban tissue,
changes in the shape of the plots, and appraisal of the architectural form
belonging to the particular plot. All these processes are repeatedly
placed in the context of the contemporary cultural circumstances. The
use of both written and graphic sources as material for the analyses is of
fundamental importance to this study.

The French architectural research is partly based on Italian ideas on
typo-morphology but has a more theoretical-normative approach. The
research performed by Ladrhaus has its origins in Italian architectural
research and in American sociological research. An essential part of the
method is the ‘reading’ of the spatial disposition as a direct result of
earlier transformations. The method becomes expressly clear in the
analysis of the spatial form of Versailles (1980), in which urban changes
are described as a dynamic social and spatial process. The second
research school, IPRAUS, takes the Italian research by Aymonino and
Rossi as the basis of the typomorphological research. The revaluation of
the concept of architectonic typology is the central issue here. The study
on the industrial town of Le Creusot illustrates that the historical
stratification has to be analysed step by step in the context of socio-
economic values.

Cartography, as a representation of a specific stage in the development
of a townscape, plays a major role in all the methods described in Part 1.
Part 2 covers the problems that emanate from making use of this
source. The reports of two congresses demonstrate that the use of the
urban plan as a historical source is not without snags. The lack of a
specific source-criticism and of standardisation is the most serious
obstacle here.

Three projects in which the ground plan formed the most important
source have been significant in the definition of the problems that occur
with the standardisation of source material. In 1933, Van Eesteren
proposed a far-reaching standardisation of source material for the study
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of the functional town. Although maps of towns were only presented in
this way on a single occasion, the guidelines form an important point of
departure in considering standardisation for the purpose of comparative
urban research. In 1955, the working group for historical town atlases
was founded with the objective of producing atlases suitable for the
comparative study of urban ground plans. Now, 45 years later,
comparison of the atlases actually produced shows that the strict
guidelines were not consistently implemented, so that no homogeneous
series was fabricated. A third project started in 1994 with the aim of
uniformly charting a broad range of research data for urban research. In
contrast to the historical town atlas project, this project does not
concentrate on the primary source but rather on the uniform
presentation of results for the purpose of further research. Problems that
occur in each of the projects mentioned are largely related to the
polymorphism of the material. The solution presented in this study lies in
the automated processing of the material into a digital atlas.

The reliability of the material used is of vital importance to historical
morphological research. The use of the earliest reliable map in British
urban morphological research poses great problems for the researchers.
After all, how can one determine the reliability of this historical source?
Attempts are being made, from the points of view of both the
cartographers and the historians, to generate a source-criticism that can
establish the authority of a cartographic document. This authority is the
point of departure for the choice of material for historical urban
research.

The most important instruments for the creation of a digital atlas are
geographical information systems that enable the combination of spatial
and non-spatial data within one system. However, such systems are not
directly deployable for the processing and analysis of historical
cartographic material due to problems that occur with the input of the
material. This study describes the specific input method for historical
cartographic source material. A major part of this method consists of the
registration and rectification of maps so that these can be converted to a
similar scale and orientation. Both grid and vector images are processed
in this way. There is a serious problem with maps that were drawn
before 1800. As a consequence of the customary method of charting the
area, there is a gradual decrease in reliability towards the periphery. The
method developed for this research makes it possible to rectify these
maps too, on the basis of a modern map of the urban area: the digital
large-scale basic map. An important element in this process is the
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determination of the points that are used in the registration – these
must be identical on both maps. Historical research on such positions in
the city is a crucial point of departure.

This study has produced a significant result with the digital model of the
City of Groningen in three dimensions, which has been created on the
basis of data on manhole covers, as made available by the Urban
Planning Department of the Municipality of Groningen. The other points
have been ascertained by means of interpolation, and a correction has
been made to allow for the elevation of the street level caused by the
cultural layer. This model can be used as a fundament for other maps
that can thus assume the three-dimensional ground form.

In the third part, some of the morphological methods, as described in
the first part, are reviewed against a small section of the City of
Groningen: the extension of the city northwards, which was ratified at
the beginning of the seventeenth century. The first chapter deals with
the context in which this extension took place. A general picture is
sketched on the basis of a short description of the socio-economic and
spatial history of the circumstances under which the decision to expand
was made. A separate section of this chapter discusses the available
written and graphic sources that are relevant to the third part.

Various morphological studies indicate the significant influence of the
ground and soil upon the planning process. The pre-urban parcelling is of
great importance in determining the starting points for the construction.
A reconstruction of this parcelling and the water management situation
in the relevant area has been made on the basis of written and graphic
sources. A parcelling structure of small strips to the north of the city is
clearly visible on maps from the end of the nineteenth century. This
parcelling is not shown on early cartographic material, the maps drawn
by Jacob van Deventer and Nicholaas Geelkerken. However,
archaeological research in the area to the north of the Grote Markt and
the Vismarkt in the centre of the city do show a similar strip-type of
parcelling. A section of this chapter is devoted to the nomenclature in
the area of the later expansion. This largely deals with the discussion
that was held in the sixties on the toponym ‘Tie’ and its possible
location.

With the diversion of the River Hunze closer to the city via the
Schuitendiep at the beginning of the fifteenth century, the basis was
created for an economic policy in which all trade would take place via the
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City of Groningen. However, the necessary portage in the Boterdiep
remained a problem. This problem was tackled with the city expansion,
as various documents indicate. This study describes this decision and its
direct consequences as a component of the planning process.

In order to fully comprehend the planning process, it is essential to
appreciate the influence of the city fortifications on the ultimate shape of
the city. By combining various elements, this study wishes to provide an
impulse towards a reconstruction of the plan and the physical
implementation of these works. For this purpose, the education and
theoretical backgrounds of engineers and surveyors at the beginning of
the seventeenth century are also covered.  An introduction to the
practical background to the fortifications is furnished on the basis of two
treatises, with the objective of giving the researcher tools to analyse the
influence of the fortifications on the shape of the city.

Various interested parties participated in the planning process in
Groningen. The States General (Staten-Generaal), Willem Lodewijk, and
Prince Maurits had vested interests in a solid bastion in the north of the
country. The city fathers wanted to encourage economic growth. This
study brings together the various available sources that give a picture of
this complex process in which occasional conflicts of interest are finally
centralised in a definitive plan that was approved in 1615. At the same
time, this study also indicates that, originally, there were no plans to
extend the city.

The ultimate plan, as formulated in 1615, has not survived. A
reconstruction of this original plan has been made using the available
sources. This reconstruction is based on the theory in the treatises and
on the eventual shape. Accordingly, it can be demonstrated that the
origin of the urban shape of Groningen is based on an ellipse.

The actual erection of the fortifications can be reconstructed on the basis
of a number of written documents, including a few concrete
specifications. These sources allow insight into the course of the work,
the contractors involved and their tasks, and the corresponding costs.

The chapter on the civil structure of the new urban extension is the point
at which a limited number of methods, as described in the first chapter,
are applied. The chapter is an attempt to reconstruct the original
parcelling as was ascertained in 1617. This reconstruction takes place on
the basis of the first cadastral detailed plan and a register of leasing
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valid for a limited number of years. An important issue is the extent to
which one can speak of an ideal parcelling set-up. Previous chapters
have already indicated that the landscape, city fortifications, and
economic factors were probably more significant factors. The
infrastructure outside the new city walls seems to have been scarcely
adjusted, so that an irregular infrastructure must have arisen in which
only the connections between the old and the new city gates were
straightened.

The parcelling within the new street pattern also appears to have been
far from regular. A metrological analysis has been carried out on the
basis of the first cadastral detailed plan and the reconstruction made.
This analysis shows that the standard measurements prescribed by the
city fathers were not taken as the point of departure, and that
speculation played a role in the ultimate parcelling, although to a lesser
extent than in other cities in the Netherlands for as far as we know.

The three computer reconstructions generated for this study – the three-
dimensional model, the reconstruction of the fortifications, and the
reconstruction of the original parcelling set-up – form the basis of this
study. These maps, which arose by combining diverse kinds of sources,
also form the point of departure for further urban morphological
research. As such, this study is a methodological framework for further
research on urban forms that is not only applicable to Dutch cities but to
urban development in general.
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Afb. 34 Jacob van Deventer c.1562. Foto: GAG
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Afb. 35 Nicolaas Geelkerken 1616. Foto: GAG
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Afb. 36 Egbert Haubois 1643. Foto: GAG
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Afb. 37 Weergave van hoogtelijnen op de bodemkaart schaal 1:25.000
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Afb. 38  Hoogtemodel van Groningen vanuit het westen
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Afb. 39 Jacob van Deventer (c.1562) over hoogtemodel van Groningen
vanuit het westen



E.A.Koster –Stadsmorfologie

364

Afb. 40 Reconstructie van de ideale fortificatie van Groningen
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Afb. 41 Reconstructie van de ideale fortificatie van Groningen
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Afb. 42 Perceellering in de bouwblokken langs het Lopende diep, situatie
1830
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Afb. 43 Perceellering in de bouwblokken langs het Lopende diep.
Reconstructie situatie met perceelsbreedte van 2 roeden en 3 roeden.


