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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.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

47

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.


