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FRANSE TRADITIES IN DE STADSMORFOLOGIE

INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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



E.A.Koster –Stadsmorfologie

78

HET (KUNST)HISTORISCH MORFOLOGISCHONDERZOEK

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

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

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

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

112 Boudon (1977).



E.A.Koster –Stadsmorfologie

79

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

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

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

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

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

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

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

Het numerieke onderzoek van de perceelsgewijze structuur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De verandering van de vorm van het perceel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De organisatie van de perceelsgewijze structuur in het stedelijk weefsel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marcillac

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

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

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

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

Dit onderzoek naar Marcillac is goed vergelijkbaar met het werk dat

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

Analyse urbaine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versailles: Lecture d’une ville

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Creusot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onderzoek’
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CONCLUSIE

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

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


