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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.


