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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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Afb. 5 Muratori, Auditorium Porte Capena Rome 1935
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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.
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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)



E.A.Koster –Stadsmorfologie

67

 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.’
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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.


