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Deel 2

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

INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


