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DEEL 3

INLEIDING OP DE MORFOLOGISCHE STRUCTUUR VAN GRONINGEN

INLEIDING

De methoden van morfologische analyse van de stedelijke plattegrond
zoals in het eerste deel beschreven zullen in het derde deel worden
getoetst aan de bestudering van een vroeg moderne stadswijk in
Groningen. Aan het begin van de zeventiende eeuw besloot de stad het
grondoppervlak te vergroten van 67 naar 121 hectare. Dat was een
omvangrijk en gecompliceerd proces dat nauw gerelateerd was aan de
politieke, economische en militaire omstandigheden. Die komen in de
volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde. Daarnaast heeft het plan
van uitbreiding ook ruimtelijke en dan vooral morfologische kanten, die
tot nu toe nauwelijks zijn belicht en die hieronder dan ook uitgebreid
zullen worden geanalyseerd.265

In het eerste hoofdstuk wordt aan de hand van de historische-, sociaal-
economische- en ruimtelijke omstandigheden een introductie gegeven
van de context waarin de veranderingen plaats hebben gevonden. Een
historisch overzicht beschrijft de rol van de stad Groningen in de
tachtigjarige oorlog en wordt gevolgd door een beschrijving van de
sociaal-economische en demografische situatie. In het daaropvolgende
deel komen de getekende en geschreven bronnen aan de orde, die
beschikbaar zijn voor de bestudering van de ruimtelijke ontwikkeling.
Vervolgens zal een algemeen beeld worden gegeven van de ruimtelijke
structuur van de stad Groningen, aan de hand van een beschrijving van
de verschillende ruimtelijke kenmerken die in het gebied worden
aangetroffen, de zogenaamde planunits. Tenslotte zal de aandacht zich
vooral richten op een gebied ten noorden van de middeleeuwse stad,
dat aan het begin van de zeventiende eeuw (1609-1625) werd
aangelegd.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de structuur van het gebied van de
nieuwe stadsuitleg in de fase voordat de wijk werd aangelegd. Allereerst
wordt een beeld geschetst van de bodem en de voorhanden zijnde
verkaveling zoals deze kan worden gereconstrueerd op basis van

                                                
265 Voor de in dit onderdeel voorkomende straatnamen ben ik uitgegaan van de

huidige spellingswijze.
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geschreven en getekende bronnen. Vervolgens komen de veranderingen
aan bod in de infrastructuur en de waterhuishoudkundige situatie van
het betreffende gebied.

Veranderingen waren het directe gevolg van de aanleg van nieuwe
verdedigingswerken rondom de stad. In eerste instantie werden de
wallen ten zuiden en westen van de stad aangepast. In 1614 besloot de
stad tot een uitbreiding van de stad aan de noordzijde. Dit proces zal
worden beschreven in het derde hoofdstuk, voorafgegaan door een korte
algemene beschrijving van de veranderingen van het Hollands stelsel
een beschrijving op basis van een tweetal traktaten en leerboeken
gebruikt bij de opleiding voor militair ingenieurs en landmeters.

Het laatste hoofdstuk gaat over de (partiële) invulling van de nieuwe
stad. Dat wil zeggen de aanleg van nieuwe straten, de eerste
verkaveling en de bebouwing. In dit hoofdstuk komen de verschillende
methoden en technieken terug die in het eerste en tweede deel zijn
beschreven, zoals bijvoorbeeld het metrologisch onderzoek.
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HISTORISCH KADER

Om de nieuwe stadsuitbreiding van de stad Groningen in een historische
context te plaatsen kan worden volstaan met een beknopte beschrijving
van de rol van de stad Groningen vanaf het begin van de 80-jarige
oorlog (1568-1648).266

Begin 1567 werd in de stad Groningen, zoals dat in alle steden in de
Nederlanden gebeurde, de godsdienstvrijheid opgeheven.267 Groningen
ging onder militaire druk door de knieën voor dit besluit. De stad werd
ingenomen door luitenant De Mepsche en zijn troepen, en de
protestanten werden uit de stad verdreven. De reactie op de bezetting
door de Habsburgers kwam in 1567 toen mede prins Willem van Oranje
een opstand ontketende tegen de overheersing door de hertog van Alva.
Belangrijk in deze tactiek was de slag bij het klooster van Heiligerlee (23
mei 1568) waarbij de Spaansgezinde stadhouder van Friesland verslagen
werd door de graven van Nassau.268 Desondanks beschikte graaf
Lodewijk over onvoldoende financiële en militaire middelen om de stad
Groningen te kunnen belegeren. Door middel van blokkades die hij ten
noorden en oosten van de stad opwierp probeerde hij, zonder succes, de
stad af te snijden van de buitenwereld. Aan de zuid- en westzijde bleef
de stad immers bereikbaar. De blokkades keerden zich tegen Lodewijk
op het moment dat de troepen van Alva de voor Lodewijk belangrijke
route naar Delfzijl afsloten. Het gevolg was dat na zes weken beleg de
troepen van Alva naderden en Lodewijk niets anders restte dan te
vluchten naar Oost-Friesland. Daar werd bij het plaatsje Jemmingen
verslagen en moest hij vluchten naar Frankrijk.269

Met de komst van Alva naar het noorden werd een ander regime
ingesteld. Ten eerste werd de door de Spanjaarden benoemde bisschop
Johan Knijff, die door tegenstand van vooral de geestelijken in de stad

                                                
266 Hiervoor is gebruik gemaakt van zowel een aantal standaardwerken over deze

periode als specifieke literatuur over de rol van de stad Groningen in deze periode.
Parker (1972); Brood (1994).

267 Op bevel van de landvoogdes Margaretha van Parma.
268 Sinds 1560 was Jean de Ligne (1525-1568), baron van Barbançon, graaf van

Aremberg, Spaans stadhouder van Groningen en Friesland. Emmius (1994), 80,
noot 44.

269 De slag bij Jemmingen vond plaats op 21 juli 1567, zeven dagen na de aankomst
van de troepen van Alva in het Noorden.
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Groningen nooit was erkend, in de Martinikerk geïnstalleerd.270 Ten
tweede werden de contouren voor een dwangburcht tussen de Here- en
Oosterpoort uitgezet, een project waaraan de stad Groningen 60.000
gulden moest bijdragen. Het ontbreken van financiële middelen leidde
ertoe dat de stad probeerde de bouw zo lang mogelijk uit te stellen.

Toen in februari 1569 Caspar de Robles naar Groningen kwam, werden
de stad nog meer beperkingen opgelegd. Zo moesten de Groningers
wekelijks 1100 gulden opbrengen voor het onderhoud van de zes
vaandels Waalse soldaten en verloren zij het recht om hun eigen
raadsleden te kiezen. Op 21 april 1575 stelde De Robles, die in 1574
stadhouder was geworden, de raad van de stad voor de verkiezing van
de raad weer op oude wijze te laten plaatsvinden en de sleutels van de
stad terug te geven aan de burgemeester.271 De voorwaarde was dat de
stad op eigen kosten twee extra bolwerken en een gordijn aan de citadel
moest maken. Nog voordat de Groningers op het voorstel van De Robles
in konden gaan, vertrok de stadhouder naar Friesland en droeg hij het
bestuur van de stad over aan één van zijn hopmannen. Om de stad tot
spoed te manen in de beslissing over de citadel dreigde deze met het
afbreken van de stadsmuren en andere activiteiten die de stad zouden
schaden. De Robles stak weliswaar voor deze over-ijver een stokje,
maar toch zou het nog tot 1576 duren voordat weer een eigen regering
kon worden gekozen.

In het jaar 1575 kwamen de Habsburgers in de Nederlanden in financiële
problemen. De angst voor een muiterij van de Spaanse troepen werd
groter, niet alleen vanwege de achterstanden in de betaling van de
troepen, maar ook door de dood van de Landvoogd Don Luís de
Requesens (landvoogd van 1573-1576). De nieuwe landvoogd, Don Juan
van Oostenrijk, kwam terecht in een positie waar zijn macht sterk
verzwakt was. De Pacificatie van Gent (6 november 1576), een verdrag
tussen de Staten-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden en de
opstandelingen uit het noorden, was het directe gevolg van de onvrede,
die onder meer na de Spaanse furie was ontstaan. In eerste instantie
erkende de nieuwe landvoogd, met zijn Eeuwig Edict (12 febr. 1577) de
Pacificatie van Gent, maar eenmaal aan de macht hervatte hij de strijd
tegen de opstandelingen en herstelde hij het Spaanse gezag. Het
                                                
270 De niet-erkenning van Knijf als bisschop had er ook mee te maken dat de nieuwe

indeling van de bisdommen (1561) de stad Groningen nooit had aangestaan,
omdat die ook haar eigen autonomie bedreigde: de vrije rijksstad-illusie bleef
gekoesterd.

271 Feith (1850), 97.
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eenzijdig opzeggen van het Edict leidde tot de Algemene Opstand, een
succesvolle hereniging van de Nederlanden tegen de Habsburgers. Met
de nederlaag bij Gembloers (31 januari 1578) en de komst van de
nieuwe landvoogd, Alexander Farnese, hertog van Parma, keerde
voorlopig het tij ten gunste van de Spaanse bezetter.

De Pacificatie van Gent speelt ook in de Groningse geschiedenis een
belangrijke rol. In november 1576 stuurden de Staten-Generaal François
Martini Stella naar Groningen. Deze moest de stad overhalen zich aan te
sluiten bij de Pacificatie. De Robles liet de afgezant direct gevangen
zetten. Diest-Lorgion vermeldt in zijn geschiedschrijving dat één van de
opdrachten van Stella was het krijgsvolk, dat nog achterstallige soldij
had te vorderen, in het geheim aan de zijde van de algemene staten te
brengen door de belofte van betaling.272 Door zijn bewakers van deze
belofte te overtuigen wist Stella te bereiken dat De Robles op 23
november 1576 gevangen werd genomen en de stad in de handen van
de Staatsen kwam. In tegenstelling tot wat de burgerij wenste na deze
omzwaai, werd de gevreesde Spaanse citadel niet direct afgebroken. Wel
kwam George van Lalaing, graaf van Rennenberg, naar Groningen, om
de betaling van de achtergebleven troepen te regelen en te onderzoeken
of de citadel kon worden afgebroken. Door een extra belasting voor Stad
en Ommelanden (de vijfde penning) en het slaan van klippenningen wist
men de geëiste 215 duizend carolus guldens bij elkaar te brengen die
nodig waren om de soldaten te doen vertrekken. Op 15 maart verlieten
de laatste troepen de stad en begon men met de sloop van de citadel en
het herstel van de stadswallen aan de zuidkant van de stad.

Na de Unie van Utrecht (23 januari 1579), die ook door Rennenberg
werd getekend, leek ook Groningen trouw aan Oranje. Het verraad van
Rennenberg ruim een jaar later (3 maart 1580) bracht echter Groningen
(met Oldenzaal, Coevorden en Delfzijl) terug in handen van de
Spanjaarden. De veertien jaar tussen het verraad van Rennenberg en de
reductie van Groningen zijn rampzalig geweest (1580-1594), zo schrijft
Postma in zijn overzicht van de Groningse geschiedenis.273 Het noorden
van Nederland was gedurende deze periode in constante staat van
oorlog. In de stad Groningen herstelde de hertog van Parma zijn gezag
en maakte hij korte metten met de ingestelde godsdienstvrijheid. Aan de
stad Groningen werden in deze periode alle oude monopolies

                                                
272 Diest-Lorgion (1857), 418.
273 Postma (1994), 80.
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teruggegeven, waaronder het stapelrecht en het brouwrecht.274 Met het
overlijden van Rennenberg (1581) kreeg Groningen een nieuwe
stadhouder, Francesco Verdugo. Deze vormde als oud militair een
belangrijk obstakel voor de herovering van de stad. Tevens ondervond
de stad grote hinder van de door Wigbold van Ewsum en de Staatsen
opgeworpen schans bij Oterdum (1583), die het handelsverkeer met
Emden belemmerde.

De grote ommekeer kwam pas in 1589, op het moment dat de
stadhouder van Friesland, Willem Lodewijk, en Prins Maurits het Staatse
leger op een dusdanige wijze hadden hervormd, dat zij de confrontatie
met de Spanjaarden aandurfden.275 In de periode 1590-1592 kreeg het
Staatse leger de belangrijkste vestingen en schansen in het noorden in
handen: Delfzijl, Enumatil, Lettelbert, Steenwijk en Coevorden276.
Hiermee lag de weg open voor de herovering van de stad Groningen. De
Friese Staten waren echter tegen inmenging van de Staten-Generaal,
een standpunt dat ingegeven werd door de eeuwenoude economische
onderdrukking waarmee de stad Groningen de Friezen altijd gehinderd
had. Als Groningen door de Friezen zou worden heroverd, of geleidelijk
uitgehongerd zou worden, zouden de Friese Staten de zeggenschap
krijgen over het gebied en zou er geen aparte provincie Groningen
komen. De militaire machthebbers, Prins Maurits en Willem Lodewijk,
besloten echter anders en sloegen op 22 mei 1594 hun kamp op ten
zuiden van Groningen. Het verloop van het beleg en de daaropvolgende
aanval is al vele malen uitvoerig beschreven.277 Van de kampementen
rondom de stad en de aangelegde offensieve werken zijn verschillende
afbeeldingen bewaard.278 Tijdens de belegering van de stad in 1594
werden de Spaanse troepen door het Spaansgezinde stadsbestuur pas
na een maand te hulp geroepen, op het moment dat het stadsbestuur,
eind juni, akkoord wilde gaan met de overgave.279 Op dit moment stak

                                                
274 Formsma (1938), 127.
275 Wijn (1934).
276 Overdiep (1994), 54-102.
277 Broek (1994), 27.
278 Een van de mooiste (en betrouwbaarste) afbeeldingen is een journaalkaart uit

1594. U.B. Groningen, kaartenverzameling nr. 1-16-16; een tweede exemplaar
bevindt zich in de Atlas van Stolk te Rotterdam nr.954. De kaart is in 1994 als
facsimile opnieuw uitgegeven. Westra (1984), 66-71.

279 Opmerkelijk in de opstelling van de stad Groningen bij deze belegering is dat de
troepen van de Spanjaarden niet in de binnenstad werden toegelaten. Het Spaanse
garnizoen werd in de zuidelijke rand van de stad gehouden (dat wil zeggen het
gebied van de Schuitenschuiversschans) en werd slechts mondjesmaat de stad
binnengelaten.
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het Spaanse garnizoen het Schuitendiep over, brak door de palissade en
trok de stad binnen. De belegering duurde door deze inval een maand
langer. Pas op 22 juli kwam het verdrag van de Reductie tot stand280.

De Reductie regelde niet alleen de aansluiting van Stad en Ommelanden
bij de Unie maar ook dat de stad Groningen alle eerdere privileges en
rechten waaronder het stapelrecht behield. Dit besluit was zeer tegen de
zin van de Ommelanden maar de Unie had belang bij een sterke stad
voor de verdediging van de oostgrens. Verder werd in het traktaat van
de Reductie vastgelegd dat er gheen ander religie gexerceert sal worden
dan de gereformeerde religie (maar dat niemand hierop zal worden
onderzocht) en dat alle kloosters in de jegenwoordighen staet zouden
blijven.281 In de Reductie werd Graaf Willem Lodewijk als stadhouder en
Gouverneur van de stad aangewezen. Het eerste stadsbestuur werd voor
dese reyse door Maurits, Willem Lodewijk en de Staten-Generaal
ingesteld, volgende besturen dienden volgens oud gebruik te worden
ingesteld. In aansluiting op de Reductie kwam in 1595 een delegatie van
de Staten-Generaal naar Groningen om de problemen tussen de Stad en
de Ommelanden met betrekking tot het stapelrecht te regelen. Uit de
grafrede van Ubbo Emmius bij de dood van Willem Lodewijk blijken de
oplossingen. Hoewel de grote rechtvaardigheid van de stadhouder werd
geprezen vermeldde Emmius dat de nieuwe regeling zelf echter beroerde
de gemoederen van velen [...] omdat zij niet tegemoet kwam aan
verlangens die men al te lichtvaardig had opgevat.282

Omstreeks 1600 waren niet alleen de verhoudingen tussen de stad
Groningen en de Ommelanden gespannen, ook de verhouding van de
stad met de Staten-Generaal was verre van rimpelloos. Daarvan
getuigen de vele geschillen en de uiteindelijke bezetting van de stad
alsmede de bouw van een nieuwe citadel buiten de Oosterpoort.283 De
bouw van deze tweede (Staatse) dwangburcht begon in april 1600 op
basis van plannen van de Generaal der Fortificatiën Johan van Rijswijck,
en verliep zo voorspoedig dat al in augustus het geschut van de stad kon
worden overgebracht naar het Staten-kasteel.284 Toch werd het kasteel,
wegens de hoge kosten, nooit volledig voltooid; hiervan getuigen de vele

                                                
280 Brood (1994), 2-7. G.A.G., Reg.Feith 1594.16, rvr 638, folio 1-4.
281 Boekholt (1994), 2-7.
282 Emmius (1994), 135.
283 Ten Raa (1913) no. 18, 204-205. V.d. Heuvel (1983).
284 Diest-Lorgion (1857), 8.
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klaagbrieven die Willem Lodewijk de Staten-Generaal stuurde.285 De
afbraak van het kasteel werd in 1607 toegestaan, waarop direct plannen
werden gemaakt om het kasteel daadwerkelijk te slopen.286 In dat jaar
kwam er een einde aan de militaire verwikkelingen rond de stad en kon
een begin worden gemaakt met de plannen voor een civiele uitbreiding.

                                                
285 R.A.F., Stadhouderlijk archief, inv.nr. 3, nrs. 42, 45, 73, 74, 82, 100, 145, 151,

153-155, 157, 192, 221, 222, 225-227, 242.
286 G.A.G., Res.St.Gen. 21 februari 1607.
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SOCIAAL-ECONOMISCH KADER

In de sociaal-economische geschiedenis van de Nederlanden neemt de
stad Groningen een aparte positie in. Naar de sociaal-economische
ontwikkeling van de stad in de zestiende en zeventiende eeuw is relatief
weinig onderzoek verricht. Een groot deel van de literatuur richt zich op
het stapelrecht en de relatie tussen Stad en Ommelanden.287

Voor de stad Groningen zijn tot 1795 niet of nauwelijks demografische
gegevens beschikbaar. Jan de Vries spreekt zelfs van een terra
incognita.288 Op basis van schattingen geeft hij echter een aantal
ijkpunten: 19.400 inwoners in 1564, 20.680 in 1740 en 23.770 in 1795.
De Vries stelt dat er in de vijftiende eeuw een snelle groei van de
bevolking moet zijn geweest, gezien de grote bouwprojecten die in deze
periode plaatsvonden: het stadhuis, het wijnhuis, de Martinitoren en de
stadsuitleg aan de zuidkant van de stad. De conclusie die De Vries op
basis van geschatte inwonertallen trekt is simpel: we hoeven ons niet te
verbazen over de omvang van de stad vanwege de dominante rol die de
stad speelde in de provinciale economie. Matthey kwam in een schatting
op basis van het aantal fiscale haardsteden voor het jaar 1606 op een
aantal van 16.600 inwoners.289 Ook geeft hij aan dat een inwonertal van
19.400 voor het jaar 1564 te hoog zou zijn, en stelt hij een minimum op
12.500 stedelingen.

Op basis van de door Matthey gemaakte reconstructie van de fiscale
haardsteden trok H.Feenstra een aantal conclusies over de demografie
van de stad Groningen.290 Hij stelde dat de bevolkingsgroei voor de stad
Groningen sterk achter bleef bij die van de steden in Holland en Utrecht,
maar dat de groei op één lijn lag met de grote steden in Brabant en
Limburg, en met de demografische gegevens van de stad Emden, die
een duidelijk vergelijkbare ontwikkeling en omvang had. Met als
uitgangspunt de rentmeesters-rekeningen maakte Feenstra een
reconstructie van de herkomst van de nieuwe burgers, waaruit blijkt dat
in de periode tussen 1526 en 1610 gemiddeld een derde deel van de
immigranten uit het noorden van Nederland en Oost-Friesland kwam.
Opvallend is de stijging van het aantal immigranten uit de directe
omgeving van de stad (Ommelanden en Drenthe) in de periode 1580-

                                                
287 Kooij (1994).
288 De Vries (1978), 105.
289 Matthey (1975), 195-360.
290 Feenstra (1994), 170.
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1594, hetgeen volgens Feenstra veroorzaakt werd door de oorlog die
vooral op het platteland goed voelbaar was.

Het al eerder genoemde stapelrecht is gedurende de gehele geschiedenis
van de stad een belangrijk economisch wapen geweest. In het
stapelrecht was vastgelegd dat alle dorpen in de Ommelanden
gedwongen waren hun producten via de stedelijke markt af te zetten. De
stad Groningen was hierdoor in staat de belangrijkste economische
betrekkingen van het omliggende gebied te monopoliseren. Niet alle
producten vielen onder de bescherming van het stapelrecht. P.G. Bos
vermeldt dat op den duur aan de Groningers op dit punt zekere vrijheid
van beweging in de Ommelanden werd verleend, bijvoorbeeld voor
paarden en vee.291 Eén van de belangrijkste producten die onder het
stapelrecht vielen, was gerst.292 Dit had vooral te maken met de
belangrijkste tak van nijverheid in Groningen, de bierbrouwerij,
waarvoor gerst één van de belangrijkste hoofdbestanddelen is.293 De
aanvoer van graan diende beschermd te worden, en dat was wat vanaf
1434 ook werkelijk gebeurde met de instelling van het College der
Schutten294. Behalve een bescherming van de bierbrouwers door middel
van dergelijke bepalingen, werd in het derde kwart van de vijftiende
eeuw een nieuw brouwprivilege voor de stad afgekondigd, zij het met
speciale bevoorrechting voor Ommelander kloosterlingen en jonkers.

Met een octrooi van Filips II in 1582 kreeg het conflict rondom het
stapelrecht een eerste eindpunt295. Zoals Bos het beschrijft kwam dit
octrooi volledig tegemoet aan het stedelijk ideaal.296 Met de reductie van
stad en Ommelanden werd het octrooi van Filips weliswaar herzien,
maar toch leverde ook dit nieuwe verdrag grote bezwaren op van de
Ommelanden. Vooral Appingedam maakte bezwaar, en kreeg van de
Staten-Generaal in 1610 en 1615 eigen privileges. Desondanks bleef het
stapelrecht tot in de achttiende eeuw een belangrijk twistpunt tussen
Groningen en de Ommelanden

Andere taken van nijverheid en industrie waarin Groningen een

                                                
291 Bos (1907), 200-448.
292 Feenstra vermeldt dat voor ‘koren’ omstreeks 1600 gerst moet worden gelezen.

Feenstra (1994), 170.
293 Wijnne (1865). Wijnne noemt het brouwersgilde als het belangrijkste gilde met al

in 1434 een aantal van 273 leden.
294 Bos (1907), 225. Reyntjes (1914), 11.
295 Wijnne (1865), 43-57, het genoemde octrooi op 51.
296 Groningen kreeg met dit octrooi het monopolie op de handel.
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belangrijke rol vervulde, waren de baksteen- en kalkindustrie.297 Vanaf
het begin van de zeventiende eeuw ontstond echter een geheel nieuwe
bron van inkomsten, de vervening. Voor 1600 werd op kleine schaal turf
gestoken in zuidwest Drenthe en dichter bij de stad rondom het
Zuidlaardermeer. Met de aankoop van de grote veengebieden in Oost-
Groningen in 1613 ontstond echter een geheel nieuwe bron van
inkomsten voor de stad.298 Ook de vervening werd aan strakke regels
gebonden, zo werden onder meer Conditiën opgesteld voor de
verpachting van de venen rond Foxhol.299 Belangrijk voor deze tak van
handel was het gilde van de schippers of schuitenschuivers die in 1598
het monopolie op de turfvaart naar Groningen kregen. Zij waren
gevestigd in de zuidoosthoek van de stad aan het Schuitendiep, een wijk
die bij de aanleg van de nieuwe zeventiende eeuwse fortificatiewerken
bij de stad werd betrokken.

Concluderend zou men, met Feenstra en Kooij, kunnen stellen dat de
stad Groningen, in tegenstelling tot tal van steden in het gewest Holland,
zich vooral concentreerde op dienstverlening. Dat legde de stad geen
windeieren. Zij trok veel inkomsten uit het aanzienlijk grondbezit in de
omgeving; exploiteerde de veenindustrie niet zelf maar controleerde wel
de infrastructuur, waardoor alle handel door en via de stad liep. Aan het
begin van de zeventiende eeuw was Groningen op die manier een stad
met een sterke regionale economische actieradius.

Deze positie is evenwel geen aanleiding voor een stadsuitleg zoals
Groningen deze in de jaren 1620 aan de stad toevoegde. De vraag rijst
dan ook hoe het besluit en de uitvoering daarvan te verklaren zijn. Is
het gewaagd om te veronderstellen dat de nieuwe uitleg, net als elders
in de Republiek, vooral moest dienen om toekomstige bewoners en hun
economische activiteiten aan te trekken en uit te lokken? In die visie zou
de uitleg gezien kunnen worden als een reflectie van de ambities van de
stad als een centrale plaats in de regio. Hiervan getuigen ook andere
projecten zoals de stichting van de universiteit.300

                                                
297 De stad Groningen bezat waarschijnlijk zelf geen steenbakkerijen en kalkovens, uit

de stadsrekeningen blijkt dat alle kalk en bakstenen die gebruikt werden voor de
aanleg van de fortificatiewerken van buiten de stad werden aangevoerd.

298 Koster (1996).
299 G.A.G. r.b.r. 23 oktober 1624, fol.249.
300 Een overeenkomstige zienswijze treffen we aan in de studie van Taverne (1978).
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BRONNEN VOOR DE STUDIE VAN DE NIEUWE UITLEG

Voor een analyse van de ruimtelijke transformatie van de stad
Groningen in de vroeg moderne periode zijn relatief weinig concrete en
direct bruikbare archivalische bronnen beschikbaar. In dat opzicht zijn
de daaraan voorafgaande perioden beter bediend. Dat wil niet zeggen
dat er over de zeventiende eeuw en de periode van de stadsuitleg
helemaal niets is gepubliceerd. In dit kader moeten vooral de studies
van Van der Veen, Overdiep, Schuitema-Meyer en Mens worden
genoemd.301

In zijn studie naar gedrukte stadsplattegronden van Groningen heeft W.
van der Veen veel over de geschiedenis van de stad boven water
gehaald.302 In zijn functie als beheerder van de kaartencollectie van het
gemeentearchief van Groningen was hij als geen ander vertrouwd met
het archivalisch en cartografisch materiaal van de stad. Vooral zijn
studie naar één van Groningens belangrijkste cartografen, Egbert
Haubois, en diens stadsplattegrond van 1634, heeft veel bijgedragen
aan onze huidige kennis van Groningen in de zeventiende eeuw.
Daarnaast heeft Overdiep in zijn vele publicaties over de stad Groningen
in de loop der jaren veel bijgedragen aan de bestudering van de
stadsgeschiedenis. Vooral zijn studie naar de kaart van Jacob van
Deventer en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad heeft vele nieuwe
inzichten opgeleverd over de fysieke vorm en inrichting van de stad aan
de vooravond van de uitleg.303 Tenslotte zijn door het onderzoek van het
Biologisch Archeologisch Instituut van de Groningse universiteit, en de
stadsarcheoloog veel gegevens beschikbaar gekomen voor de periode
van de zestiende en zeventiende eeuw.

Voor de aanleg van de zeventiende-eeuwse stadsuitleg is een aantal
specifieke bronnen van belang. Enerzijds zijn er de documenten die iets
zeggen over de besluitvorming ten aanzien van de aanleg, anderzijds
bronnen die informatie bevatten over het gebruik, de inrichting van de
stad, de straten en de bewoning. Belangrijk voor een goed beeld van de
werkzaamheden in de stad zijn de Resoluties van Burgemeesters en

                                                
301 Ik verwijs hier naar de literatuurlijst waar een apart deel is opgenomen voor de

werken die op Groningen betrekking hebben.
302 Tot publicatie van de studie over de gedrukte stadsplattegronden is het tot op

heden nog niet gekomen. In dit boek heb ik gebruik gemaakt van overige
publicaties van de hand van Van der Veen (1983); Boiten (1983)

303 Overdiep (1984).
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Raad.304 In veel gevallen worden in deze bron aanwijzingen gevonden
voor opdrachten aan bijvoorbeeld de stadsbouwmeester of landmeters.
Vaak is het evenwel niet mogelijk om in de gevallen waar het een
opdracht betreft te zien of deze daadwerkelijk is uitgevoerd: de
voltooiing werd maar in weinig gevallen in deze resoluties vermeld. Toch
is op basis van deze bron een duidelijk beeld te schetsen van de plannen
en vooral de bedoelingen van het stadsbestuur. Een andere bron die veel
aanwijzingen geeft over de werken zijn de stadsrekeningen. In deze
jaarlijkse afrekening zijn de door de stad uitbetaalde en ontvangen
bedragen, uitgesplitst per kostenpost, terug te vinden. Voor een aantal
jaren is in de stadsrekeningen een apart hoofdstuk voor het nieuwe werk
in de bouwmeesters cedulen opgenomen.

Interessant zijn de archivalia die inzicht geven in het gebruik van de
nieuwe wijk. Dat geldt voor het zogenaamde Burgervaandel register, een
lijst van bewoners, ingedeeld per wijk (vaandel), die bijdragen aan de
verdediging van de stad. Doordat dit register per wijk is ingedeeld, en
daarbinnen per straatzijde, geeft deze bron een redelijk volledig
overzicht van de bewoning van de nieuwe wijk. Andere (belasting-)
registers die op dezelfde manier kunnen worden gebruikt, zijn het
lantarengeld- en het drekgeld register. Een nadeel van deze registers is
dat zij niet jaarlijks werden bijgehouden en dus slechts kunnen dienen
als ijkpunten. Daarnaast geven deze bronnen geen zuiver inzicht in het
aantal panden per straat, doordat meerdere families die gezamenlijk één
pand bewoonden, werden gezien als afzonderlijke eenheden. Het is dus
lastig om de gegevens uit deze bronnen ruimtelijk exact te plaatsen. Een
bijkomend probleem van dergelijke bronnen is dat zij een lijst geven van
de bewoners van de betreffende panden en niet van de eigenaren,
waardoor een socio-topografische bestudering wordt bemoeilijkt. Op
basis van de koopakten zoals deze zijn bijgehouden in het notarieel
archief (rechterlijke archieven) wordt later in dit proefschrift een proeve
van reconstructie van de eigenarengeschiedenis per pand voor een
aantal straten ondernomen.

Behalve de zojuist genoemde tekstbronnen zijn er ook tal van
getekende, over het algemeen cartografische, bronnen.305 Niet al deze
documenten zijn bruikbaar om redenen zoals deze in hoofdstuk 5 zijn
beschreven. Toch bevatten veel kaarten belangrijke informatie die niet in
                                                
304 G.A.G., Hs. In folio 562. In de klapper voor deze bron zijn korte omschrijvingen

van de onderwerpen te vinden die tijdens de beraadslagingen aan de orde zijn
gekomen.

305 Een lijst van kaarten is opgenomen in een aparte bijlage.
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andere bronnen wordt aangetroffen. Een speciale plaats is er voor de
vogelvluchtplattegronden, vooral omdat hier de opstand van gebouwen
te zien is.

Voor de stad Groningen tot aan het begin van de negentiende eeuw zijn
in verschillende collecties over de hele wereld ongeveer zestig
stadsplattegronden bekend (zowel manuscriptkaarten als gedrukte),
waarvan er ongeveer tien daadwerkelijk in het onderzoek te gebruiken
zijn. Een aantal sleutelstukken uit de zestiende en begin zeventiende
eeuw is alom bekend. Naast de kaart van Jacob van Deventer (c.1562)
zijn er de plattegronden in de Civitates Orbis Terrarum van Braun en
Hogenberg (1572), de plattegrond in de Guicciardini-uitgave (1581), de
kaart van Nicolaas Geelkerken in de Rerum Frisicarum Historiae van
Ubbo Emmius (1616) en de vogelvlucht plattegronden van Egbert
Haubois (1634 en 1652). Bovendien bevinden zich in sommige collecties
nog gedrukte en handschriftkaarten, waarop de stad herkenbaar is
afgebeeld.306 In een deel van de gevallen hebben we te maken met
kopieën, in andere gevallen gaat het om originele kaarten. Het materiaal
is zeer divers: een groot deel bestaat uit plattegronden voor militair-
strategisch gebruik, waarop slechts die zaken zijn aangegeven, die
vanuit militair oogpunt gezien van belang zijn, zoals vestingwerken en
infrastructurele werken, en een andere groep bestaat uit vestingbouw-
technische plattegronden.

Alvorens aan de hand van de bovengenoemde bronnen over te gaan tot
een beschrijving en analyse van de uitleg, volgt nu eerst een analyse
van de ruimtelijke condities waarbinnen de besluitvorming, de uitvoering
en de inrichting plaatsvonden.

                                                
306 Een overzicht van het voorkomen van kaarten van Groningen in een aantal

bekende atlassen is te vinden in: Bachman (1939).
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Afb. 17 Overzicht van planeenheden in Groningen
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RUIMTELIJKE CONTEXT

Tot de grote stadsuitbreiding aan het begin van de zeventiende eeuw
speelden de ruimtelijke veranderingen van de stad Groningen zich vooral
af aan de zuidkant van de stad, bijvoorbeeld de verplaatsing van de
stadswal in het derde kwart van de vijftiende eeuw. Naast de door de
mens bepaalde elementen waren ook de natuurlijke factoren van groot
belang bij de keuze van de situering, omvang en inrichting van
grootschalige stadsuitbreidingen. Onder deze natuurlijke elementen
neemt vooral de bodem een belangrijke plaats in. De volgende
paragrafen schetsen een beeld van de invloed die de bodem heeft gehad
op het ontstaan van de stad Groningen alsmede de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad tot 1600 [afb. 17].

De bodem

De betekenis van de bodem voor de ruimtelijke structuur van de stad is
af te leiden uit bodem- en hoogtelijnenkaarten. Hoogtelijnen- en
bodemkaarten worden binnen het werkveld van de archeologie
veelvuldig gebruikt als bron, bijvoorbeeld ter indicatie van eventuele
nieuwe vindplaatsen. Zoals zal blijken uit de onderstaande paragrafen is
de combinatie van deze beide kaarten ook in het stedenbouwhistorisch
onderzoek van groot belang.

De bodemkaart voor Groningen en omgeving laat zien dat het
middeleeuwse centrum en de zeventiende-eeuwse uitbreidingen op een
uitloper van de Hondsrug liggen, een smalle zandtong die zich boven het
omringende land verhief en er voor zorgde dat terpen, zoals deze ten
noorden van de stad worden aangetroffen, voor de stad niet
noodzakelijk waren.307 Aan zowel de west- als oostzijde van deze
zandtong, de stroomgebieden van de A en de Hunze, bevond zich een
smalle strook klei. Ten zuiden van de stad, lagen veengebieden en in het
noordoosten zeeklei. Op de bodemkaart is verder te zien dat het
zandgebied bestond voor een groot deel uit kalkloze zandgrond die op
sommige plekken ijzerhoudend was. Een ander deel in het zuidwesten
van de stad was humuspodzolgrond.

                                                
307 Clingeborg (1990), 17-32; in dit artikel vinden we een zeer uitvoerige uitleg van de

verschillende grondsoorten en hun voorkomen in en rond de stad Groningen. Een
aantal profielen voor de provincie zijn te vinden in de kaarten bij Kooper (1939),
blad XII profiel V.
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Hoogteverschillen in de stad, ook al zijn die relatief summier, zijn van
belang voor stadsmorfologisch onderzoek. Voor de niet-stedelijke
gebieden zijn dergelijke kaarten relatief makkelijk te vervaardigen, maar
voor de verstedelijkte ruimte is dit echter een stuk moeilijker. Zo zijn
voor de stad Groningen de gegevens beschikbaar dankzij de
putdekselkaart van de dienst Ruimtelijke Ordening waarop de hoogten
van alle rioleringsputten staan aangegeven.308 Het aantal punten op
deze kaart is echter tamelijk gering. Op de doorgaande as vanaf het
Zuiderdiep, via de Folkingestraat, de Vismarkt en de Oude Kijk int
Jatstraat naar het Lopendediep vinden we slechts zes meetpunten. Na
interpolatie van de meetpunten - een proces waarbij alle tussenliggende
onbekende punten worden bepaald – kan toch een relatief correct beeld
van de hoogtelijnen in stad worden gegeven. Van deze techniek werd in
1984 gebruik gemaakt door het Institut für Vergleichende
Stadtegeschichte van de Universiteit van Münster in hun bewerking van
het kadastraal minuutplan van de stad Groningen.309 Eén van de
problemen met het gebruik van de putdekselkaart is dat de metingen de
situatie weergeven op het moment dat deze putdeksels werden gepeild,
een meetresultaat dat niet overeen hoeft te stemmen met de situatie
zoals deze aan het begin van de zeventiende eeuw was. Waar echter bij
het maken van dergelijke kaarten geen rekening mee wordt gehouden is
met bodemdaling en ophogingen sinds de zeventiende eeuw. Enerzijds
kan er sprake zijn van een ophoging met het cultuurdek, een laag grond
die werd opgebracht om de grond geschikt te maken voor akkerbouw.310

Het oorspronkelijke niveau van de stad zal dan dus lager hebben
gelegen dan de bovenkant van de deksels. Anderzijds kan sindsdien de
bodem door bodemdaling ten gevolge van bijvoorbeeld gaswinning ook
gedaald zijn waardoor de meting ten opzichte van de situatie in de
zeventiende eeuw niet correct is.311

Op basis van de geïnterpoleerde putdekselkaart is speciaal voor het
onderzoek naar de noordelijke stadsuitleg een computermodel gemaakt
dat als basis heeft gediend voor het verdere onderzoek naar de invloed

                                                
308 De gegevens over de putdekselhoogten zijn aanwezig bij de dienst Ruimtelijke

Ordening van de Gemeente Groningen.
309 Ehbrecht (1984), 115-145. De genoemde kaart verscheen als bijlage bij dit artikel.
310 Van Giffen (1962) en (1965/1966). Van Giffen spreekt van een laag steigeraarde

en organica die in dikte aanzienlijk wisselt.
311 De bodem van de stad Groningen sinds de vijftiende eeuw niet of nauwelijks is

opgehoogd (G.Kortekaas mondelinge mededeling). Kortekaas (1990), 42. Een
eventuele bodemdaling van de binnenstad is gezien de zandige ondergrond van de
binnenstad is een bodemdaling niet waarschijnlijk.
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van de hoogtelijnen op de structuur van de stad [afb. 18]. Op basis van
het computermodel, zoals dat in het voorgaande hoofdstuk is
beschreven, kan worden gedemonstreerd hoe, en in welke mate,
bestaande geografische gesteldheden van de ondergrond, een rol
hebben gespeeld bij zowel de situering als omvang en inrichting van een
nieuwe stadsuitleg.

Enkel al een tweedimensionale weergave van de beide kaarten, in
combinatie met de digitale basiskaart, maakt de invloed van de bodem
op de stadsmorfologie duidelijk. Aan de hand van de ontwikkelde
methode waarbij de bodem- en hoogtelijnenkaart - evenals ander
cartografisch materiaal - over de computerreconstructie heen kunnen
worden gelegd, kan de onderliggende structuur van de stad worden
geanalyseerd en beschreven. Zo valt het op dat niet alleen in de nieuwe
uitleg maar ook in de bestaande en oorspronkelijke
nederzettingsstructuur het straten- en occupatiepatroon in grote mate
de structuur van de bodem volgt. De ligging van de stad Groningen op
een uitloper van de Hondsrug, een smalle strook zand tussen de twee
riviertjes de A en de Hunze, blijkt onder meer uit de gemaakte
bodemprofielen maar is ook door de hoogteverschillen in de huidige stad
merkbaar.

De oude hoofdassen, Herestraat, Oosterstraat, Boteringestraat en
Ebbingestraat, die de directe handelsroutes vormden met Drenthe en het
noorden van de Ommelanden, bevinden zich op het hoogste deel van de
zandrug.312 Naar het oosten, bij de Poelepoort, is de kleinst mogelijke
hellingshoek te vinden, die echter groter is dan die van het Brugstraat-
tracé.313 Het verloop van de Brugstraat volgt de meest geleidelijke
stijging vanaf de A tot de Vismarkt. Deze route is waarschijnlijk het
restant van een oude meander van de A die oostelijker liep dan
tegenwoordig (ten hoogte van de Munnikeholm). De vele goederen die
op karren en wagens via deze route vanuit Friesland de stad
binnenkwamen, konden zo met minder moeite naar de markt worden

                                                
312 De Oosterstraat loopt van 5.00 m N.A.P. bij het Zuiderdiep eerst op tot 7,50 meter

ter hoogte van de Papengang (het hoogste punt) om vervolgens te eindigen op 7
meter op de hoek Grote Markt en Poelestraat. Het verloop van de Herestraat is nog
duidelijker, vanaf 3 meter (Zuiderdiep) tot 7 meter (Grote Hoogstraatje) en 6
meter (Koude Gat).

313 De stijging van het brugstraat tracé is vanaf de A-brug tot de Guldenstraat (ca.
450 meter) ongeveer 3 meter, een hellingshoek van 0,667%. Het deel tussen het
Schuitendiep tot de hoek van de Poelstraat en de Oosterstraat meet 225 meter en
stijgt hier ongeveer 4,5 meter, een gemiddelde hellingshoek van 2%.
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Afb. 18 Detail hoogtemodel van Groningen vanuit het westen.
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vervoerd dan wanneer deze route noordelijker of zuidelijker was
aangelegd. Ook wat betreft de keuze van de woongebieden is duidelijk
dat de hoger gelegen gebieden de voorkeur hadden. Wat op basis van
het genoemde model ook opvalt is dat de beide markten zijn aangelegd
op een lager gelegen deel, als het ware tussen twee ruggen ten noorden
en ten zuiden van deze markten. De Grote Markt bevindt zich op een
hoogte van 6 meter boven N.A.P. tussen de hoger gelegen delen ten
noorden en zuiden van de markt (respectievelijk tot +8,5 meter en +7,5
meter) die als eerste zijn gebruikt voor bewoning. Ook in de latere
noordelijke stadsuitleg is rekening gehouden met de bodem. Niet alleen
werd de nieuwe wijk aangelegd op het laatste deel zand ten noorden van
de oude middeleeuwse stad, in dit stadsdeel lijken de hoogteverschillen
van invloed te zijn geweest.

Bestaande verkaveling, het zogenaamde pre-stedelijk kadaster, heeft,
zoals in de latere hoofstukken zal blijken, een rol gespeeld in de
totstandkoming van de huidige vorm van de stad.314 Hoewel dergelijke al
bestaande kavelstructuren niet of nauwelijks aantoonbaar zijn, blijken zij
toch nog steeds voor te komen als begrenzing van huidige percelen.315

Voor het gebied van de Noordelijke stadsuitleg zijn naar mijn weten
dergelijke kavelstructuren niet aangetroffen in het sporadisch
archeologisch onderzoek dat hier tot nu toe werd verricht. Cartografische
analyses wijzen echter ook in de nieuwe uitleg op het overnemen van
een eerdere kavelindeling.316 Mede in het licht van de door het
computermodel verkregen inzichten over de betekenis van de
ondergrond voor de ruimtelijke structuur van de stad is de volgende
summiere schets van de stadsontwikkeling van Groningen te maken.

De ruimtelijke ontwikkeling tot 1600

De vorm en de ontwikkeling van stad Groningen zoals die zich
gedurende de periode voorafgaand aan de grote negentiende-eeuwse
stadsuitbreidingen hebben voorgedaan, is te beschrijven op basis van de

                                                
314 De term pre-stedelijk kadaster is een letterlijke vertaling van de door Morris

(1994) gebruikte term preurban cadastre.
315 Mededeling van de stadsarcheoloog G.Kortekaas naar aanleiding van het onderzoek

naar de kavelstructuur in het bouwblok tussen de Oosterstraat en de Peperstraat.
Het archeologisch onderzoek dat in de Peperstraat werd uitgevoerd toonde een
aantal van deze kavelsloten aan die overeenkwamen met de huidige begrenzingen.

316 Ik doel hiermee op enige scheve kavelbegrenzingen, bijvoorbeeld in het bouwblok
ten noorden van de Marktstraat waarvan prof. Lafrenz vermoedde dat deze
overblijfselen zouden zijn van eerdere structuren.
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vroege kadastrale plannen.317 De stad is opgebouwd uit een aantal
gebieden met een eigen morfologische structuur, die planunits kunnen
worden genoemd en het resultaat zijn van een eigen interne
ontwikkeling.

Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van twee artikelen van Van Giffen
over de vroegste ruimtelijke geschiedenis van de stad die onder de titel
Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Groningen binnen de diepen in
1962 en 1966 in de Groninger Volksalmanak verschenen.318 Hoewel later
onderzoek veranderingen heeft aangebracht in de interpretatie van Van
Giffen, zijn deze bijdragen nog steeds een goed uitgangspunt voor een
stadstopografische studie. Daarnaast zijn verschillende andere
publicaties van belang, waaronder de bijdragen in het boek Groningen
1040, een aantal publicaties van Overdiep en de verslagen van
opgravingen uitgegeven door de Stichting Monument en Materiaal.319

Een belangrijke theorie is dat de oorsprong van vorm van de stad
Groningen gezien moet worden in het licht van de (pré)historische
plattegrond van een groep dorpen op de zandgronden in Drenthe. Met
als voorbeeld de structuur van dorpen als Noordlaren en Emmen werkte
de archeoloog H.T. Waterbolk aan het begin van de jaren 1970 aan een
onderzoek, waarbij hij de ruimtelijke structuur van deze groep dorpen
onderling vergeleek en onder meer concludeerde dat het grondpatroon
van de plattegrond van Groningen (ook wat betreft ligging) goed in deze
groep zou passen.320 Dit patroon van de H-vormige structuur van het
esdorp wordt in Groningen gevormd door de Heren-, Ooster-, Ebbinge-
en Boteringestraat enerzijds en de St.Janstraat, Grote markt en
Vismarkt anderzijds.

In de bijdrage van Van der Veen over de kaart van Egbert Haubois,
waarin onder meer de bevindingen van Van Giffen worden gebruikt,
worden drie kernen genoemd die rond het jaar 1000 de basis zijn
geworden voor de nederzetting: De handelsnederzetting langs de
opvaart naar de A, zich uitstrekkend naar de Vismarkt; de agrarische
nederzetting op de plek van de huidige Grote Markt, en een geestelijk

                                                
317 Deze methode is afgeleid van de binnen de stadsmorfologie gebruikte methode (zie

deel 1). Als basis zijn de kadastrale minuutplannen uit ca. 1832 gebruikt die in het
Gemeente Archief Groningen aanwezig zijn G.A.G. toeg. 1536, sign. 6589

318 Van Giffen (1962) en (1965/1966).
319 Boersma (1990). Overdiep (1984).
320 Waterbolk (1973), 429-439.
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centrum rond de St.Walburgskerk.321 De agrarische nederzetting werd
gevormd door twee parallelle straten en een daar loodrecht op staande
verbinding over de beide markten naar de A en de Hunze. In de
structuur van deze agrarische nederzetting herkende Waterbolk een
opbouw die ook in de Drentse esdorpen, zuidelijker op de Hondsrug,
voorkwam. In lijn met de agrarische nederzetting interpreteerde Van der
Beek de wig-vorm van de Vismarkt als een grote vee-vanger: het vee
kon op een doorwaadbare plaats, gelegen aan het einde van de
Brugstraat, de A oversteken en werd vervolgens bijeengedreven op de
vismarkt.322 Kijken we echter naar de resultaten van het cartografisch
computergestuurde onderzoek, dan ligt veeleer de conclusie voor de
hand dat de bodem en vooral de hoogteverschillen, ter weerszijden van
de markt, aan de basis van de toelopende rooilijnen van de noord- en
zuidkant van de markt liggen, hoewel dit een gebruik als veevanger
natuurlijk niet uitsluit.

Waarschijnlijk werd in het begin van de twaalfde eeuw begonnen met de
aanleg van de eerste wal rondom de stad.323 De getijden waren, nog tot
in de vorige eeuw, in de A en de Hunze merkbaar. Mede hierom zijn
deze riviertjes waarschijnlijk nooit als vestinggracht gebruikt.324 Met de
aanleg van deze eerste wal veranderde het karakter van de nederzetting
van een op de landbouw gericht dorp tot een marktcentrum. Duidelijk is
dit te zien aan de veranderingen in de bebouwing die plaatsvonden
rondom de Grote Markt.

Binnen de eerste middeleeuwse stadswal valt de stadsstructuur uiteen in
drie belangrijke delen, namelijk ten noorden en ten zuiden van de Grote
Markt en Vismarkt, en het gebied westelijk van De Laan en de
Munnekeholm. Het zuidelijk deel, tussen de Oosterstraat en de
Herestraat, kenmerkt zich door een structuur van voor- en achterstraten
(de Gelkingestraat vormt hierbij de achterstraat), een structuur die in
het oostelijk gelegen deel ten zuiden van de Vismarkt lijkt te zijn
voortgezet. Het deel ten noorden van de Grote Markt bood in de
Middeleeuwen vooral ruimte voor grote kloostercomplexen, en laat
derhalve een aantal grote ondoorsneden bouwblokken zien. Het deel
achter de Martinikerk is de plaats waar vanaf 1040 de

                                                
321 Boiten (1983), 34.
322 V.d. Beek, mondelinge mededeling.
323 Van Giffen (1962), 80 geeft verschillende dateringen op basis van een aantal in

kronieken genoemde jaren. De bij het artikel gevoegde kaart geeft de verschillende
tracés van de wallen weer.

324 Overdiep (1961), 81. Van Giffen (1962), 81
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bisschopsgoederen lagen.

In het westelijke deel van de middeleeuwse stad (grofweg de parochie
van de A-kerk) heeft vooral de rivier de A de vorm van de plattegrond
bepaald. Oostelijk van de A (tot in het bouwblok oostelijk van de straten
De Laan en de Munnekeholm) is duidelijk te zien dat het stratenpatroon
de contouren van deze rivier volgt. Het lijkt hierdoor aannemelijk dat de
drie kleine nederzettingen, een agrarische zuidelijk van de Grote Markt,
de religieuze ten noorden daarvan en een meer op de rivier gerichte
woonkern langs de oevers van de A, naar elkaar toe zijn gegroeid. Dit
proces begon eerst ten zuiden van de beide markten om zich van daaruit
verder te ontwikkelen in noordelijke richting op de daar gelegen es.

Zowel ten zuiden, als ten noorden van deze drie kernen zijn de essen te
vinden, de bij de nederzetting horende akkerbouwgebieden.
Archeologisch onderzoek, heeft verder aangetoond dat ook het gebied in
het noordwesten van de stad (Oude Kijk in’t Jatstraat) lange tijd
gebruikt is als akkerland.325 Dit akkerland strekte zich, wat betreft de
noord-es, uit tot voorbij de latere Nieuwe Boteringepoort, zoals dat nog
in de verkavelingsstructuur op verschillende negentiende-eeuwse
kaarten te zien is. Het grasland van de nederzetting lag in het gebied
van de beide stroomdalen langs de Hunze en de A.

Rondom deze kernen ontstond al in de vroege Middeleeuwen een eerste
aarden wal. Deze wal is een verklaring voor de smalle zone ten noorden
van het huidige Zuiderdiep, ter hoogte van de Carolieweg. Ten noorden
en oosten van de stad is een vergelijkbare structuur te vinden met een
muurstraat parallel aan de wal, en een hier dwars op geplaatste
verkaveling. De plaats van de oude middeleeuwse stadsmuur wordt niet
alleen bevestigd door geschreven bronnen en archeologisch onderzoek,
maar ook door cartografisch materiaal, zoals de kaart van Jacob van
Deventer.326 De stadsmuur waarvan resten, met uitzondering van het
westelijke deel, rondom de stad zijn teruggevonden, kan als geheel
getypeerd worden met de in de stadsgeografie gebruikte term fringe
belt.

Aan het einde van de dertiende eeuw begon de stad Groningen met het
omleiden van de rivier de Hunze langs de stad via het nieuw gegraven

                                                
325 Boersma (1990), 63.
326 Aan het einde van zowel de Oosterstraat als van de Herestraat zijn beide poorten

nog zichtbaar in het kaartbeeld.
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Schuitendiep.327 Eind veertiende eeuw werd de sluis bij de monding van
de Hunze verplaatst.328 Niet alleen werden op deze manier de
scheepvaart en de daarmee verbonden handel naar de stad gebracht,
maar ook was op deze manier het waterpeil in de stadsgrachten en de
Hunze en de A beter te reguleren.329 Kooper zegt over de veranderingen
aan het einde van de veertiende eeuw: Mogelijk is de verplaatsing van
de sluis in 1365 de scheepvaart ten goede gekomen; tot een
bevredigende verbetering van de afwatering van het stroomgebied der
Hunze heeft zij zeker niet geleid.330 Rond 1470 werd in het verlengde
van het Schuitendiep een nieuwe gracht aan de noordzijde van de stad
langs de Oude Boteringe- en Ebbingepoorten gegraven, waarmee een
directe verbinding tussen de A en het Schuitendiep ontstond.331

Uit militair technisch oogpunt gezien was het echter niet mogelijk het
Schuitendiep tegelijkertijd te gebruiken als defensieve gracht en als
waterweg. Het diep zou immers verder stroomopwaarts door de vijand
kunnen worden afgedamd waardoor de gracht droog kwam te staan. De
oplossing voor dit probleem was het nieuwe diep buiten de stadsgracht
aan te leggen en het van de gracht te scheiden door een smalle strook
land, waardoor een dubbele waterlinie oostelijk van de stad ontstond. In
dit deel ten oosten van de stad, waar de stadsgracht niet samenvalt met
het in de vijftiende eeuw gegraven Schuitendiep, wordt een brede strook
aangetroffen met een sterk afwijkend patroon, het vormt als zodanig
een eigen planunit.332 Het gebied zou later, na de aanleg van de
zeventiende eeuwse fortificatiewerken ten oosten van de stad, ruimte
bieden voor de bouw van bijvoorbeeld het stadhouderlijk paleis.

De vraag doet zich voor waarom aan respectievelijk de noord- en
zuidzijde van de stad dergelijke complexe maatregelen niet nodig waren.

                                                
327 Overdiep (1984), 54.
328 Boersma (1990), 43-66, hier 50. Van Giffen (1962), 73. Van Giffen en Boersma

geven als datering voor het graven van het Schuitendiep het jaar 1260. De kaart
die Van Giffen maakte (afb.1) laat zien dat deze eerdere afsnijding een andere is
geweest als die van het latere Winschoterdiep dat in 1350 werd gegraven.

329 Dat de veranderingen effect hebben gehad was merkbaar. Ten eerste zal het de
scheepvaart (en de handel in de stad) ten goede zijn gekomen dat zij dichter bij de
stad konden komen. Van dat dit ook werkelijk gebeurde getuigt een aantal
toponiemen die we ten oosten van de stad aantreffen: de Schuitenschuiversschans
en de latere benaming Turfsingel.

330 Kooper (1939), 85.
331 Van Giffen (1962), 87.
332 Op deze zone zal later in dit hoofdstuk, waar de veranderende fortificatie wordt

besproken, nog verder worden ingegaan.
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Een directe verbinding tussen de westelijk van de stad gelegen A en het
oostelijk gelegen Schuitendiep was ten zuiden van de stad niet mogelijk.
De stenen beer (muurwerk) die op kaarten te zien is in de gracht onder
het bolwerk in de zuidoosthoek van de stad is hiervoor een duidelijke
aanwijzing. Deze verbinding werd pas mogelijk op het moment dat het
Zuiderdiep, de oude stadsgracht, via het huidige Kattendiep werd
verbonden met het Schuitendiep bij de Steentilpoort.333 Hetgeen
mogelijk was nadat de stadswal aan het einde van de vijftiende eeuw
naar het zuiden was verplaatst, en het huidige Zuiderdiep zijn functie als
gracht verloor. Ten noorden van de stad is er echter een andere situatie.
Het Schuitendiep splitst zich ter hoogte van het bolwerk voor de
Ebbingepoort. De noordelijke tak stroomt via het Selwerderdiepje naar
de rivier de Hunze ten noorden van de stad. De tak die om het
Ebbingebolwerk afbuigt naar het westen stelt ons voor een aantal
vragen. Voor de oostzijde en de zuidzijde van de stad bleek dat terdege
rekening is gehouden met de vestingbouwkundige eisen. De gracht en
het diep mochten niet samenvallen, en stonden slechts door middel van
te reguleren doorvoeren met elkaar in verbinding. Ten noorden van de
stad lijkt het, onder meer door het ontbreken van dammen in de gracht,
alsof deze situatie geheel teniet werd gedaan. Vielen de gracht en de
waterweg hier samen of berust de interpretatie van wat in verschillende
kaarten te zien is op een hardnekkig misverstand en kan ook hier niet
gesproken worden van een doorgaande route naar het Reitdiep?

Belangrijk is ook de nieuwe wal die circa 1470, op het moment dat het
de stad voor de wind ging, werd aangelegd op de plaats van het huidige
Verbindingskanaal.334 Over de nieuwe verdedigingswerken schrijft Van
Giffen: De vroegere rol van de stadsmuur wordt nu, omstreeks 1470,
overgenomen door de […] hoge aardewal of het bolwerk.335 De moderne
wal werd uitgevoerd met een aantal bolwerken en een groot rondeel in
de zuidwest hoek van de stad. Wijn schreef al dat bij de aanleg van de
nieuwe wallen veel stadsbesturen de oude muren in stand lieten.336 De
uitbreiding gaf ruimte voor een nieuwe wijk, die zich vooral in de
zuidoosthoek snel ontwikkelde. Omdat het Schuitendiep ten noorden van

                                                
333 Op de kaart van Geelkercken (1616) staat deze nieuwe gracht aangeduid met de

letter D. De legenda verklaart: Porrò literâ D. indicat novam fossam ex Ahâ amné
perduci coeptam, mediaq, ferè parte absolutam.

334 Van Giffen (1962; 1965/66).
335 Van Giffen (1962), 87. Wijn (1934), merkte op dat de meer algemene invoering

van het vuurgeschut maakte de bestaande verdedigingswerken ten eenenmale
ontoereikend (252).

336 Wijn (1934).
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de stad afboog naar het westen en via het Selwerderdiepje verder liep
naar de Hunze, treffen we hier slechts een smal bouwblok aan op het
tracé waar de muur heeft gelegen.

Naast de planunits in de middeleeuwse stad en de genoemde muur
zone, hebben nog andere ruimtelijke ingrepen geleid tot herkenbare
planunits. Ofschoon sommige van deze later in dit boek uitvoeriger aan
de orde zullen komen wil ik ze hier alvast noemen, omdat zij belangrijke
planunits zijn. De eerste extensie is het deel westelijk van het riviertje
de A. Met de vervanging van de stadsmuur door een nieuwe aarden wal,
voorzien van rondelen en bolwerken, werd dit stadsgebied voor de
eerste maal vergroot. Ten westen van de stad, op de plek van de
eeuwenoude route naar Leeuwarden, werd de wal zodanig gelegd dat de
haven langs de A binnen de stadsmuren kwam te liggen, hetgeen twee
nieuwe waterpoorten noodzakelijk maakte. Tevens moet een kleine
uitbreiding worden genoemd die op de kruising van het Damster- en het
Schuitendiep, oostelijk van de middeleeuwse stadsmuur, was
ontstaan.337

In de plattegrond van de na 1470 ontstane nieuwe uitbreiding werd
meermaals ingegrepen, vanwege de strategische ligging van het gebied.
Gedurende het derde kwart van de zestiende eeuw werd deze zuidflank
van de stad twee maal ingrijpend veranderd door de aanleg van de twee
citadellen.338 De Spaanse dwangburcht moest tussen de Oosterpoort en
het grote bolwerk ten westen van de Herepoort, half binnen half buiten
de laatstgenoemde poort komen.339 De plannen voor deze burcht werden
gemaakt door de Italiaanse ingenieur Bartolomeo Campi in opdracht van
Alva. Op 29 oktober 1569, een jaar na de eerste plannen, begonnen de
eerste werkzaamheden. Op 1 augustus 1570 legde Caspar de Robles de

                                                
337 Op de plaats van de oude Schuitenschuiversschans, een ter verdediging van de

stad aangelegde schans, net buiten de Steentilpoort, bestond al eerder een kleine
nederzetting. Er werd vooral turf verhandeld die in die periode uit de veengebieden
in het noorden van Drenthe kwam. Door de oprichting van een gilde waarin alleen
stadsburgers mochten deelnemen, door het stapelrecht en door de verlegging van
de afvoerroute langs de stad, kreeg Groningen op dit gebied zo groot als een regio
het monopolie in handen. Met de aankoop van de veengebieden die eerder in het
bezit waren van een aantal Stichtse edelen, en met de aanleg van het diep naar
Foxhol en Sappemeer verschoof deze handel aan het begin van de zeventiende
eeuw naar de Veenkoloniën ten oosten van de stad. Keuning (1933); Kooij (1994);
Koster (1997), 91-102.

338 Deze veranderingen werden al meerdere malen uitgebreid bestudeert. Van den
Heuvel (1983), hier vooral 119-126 en 164-165; Baks (1994), 28-52.

339 Vd. Heuvel (1983), 119.
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eerste zoden voor het zuidelijke bastion. Toch duurde het nog tot
augustus 1576 voordat de verstening van de noordelijke bastions
voltooid was en de stadsgracht kon worden doorgestoken om de
binnenste gracht vol water te zetten.340 Nog geen jaar later (28 februari
1577) kreeg de stad al weer toestemming van de stadhouder om de
dwangburcht af te breken. In oktober was dit werk voltooid en werd de
oorspronkelijke wal weer gesloten.341 Een tweede kasteel ontstond aan
het einde van de zestiende eeuw. De Staten-Generaal en Graaf Willem
Lodewijk vreesden nieuwe onlusten in Groningen en besloten tot de
bouw van een nieuwe dwangburcht ten zuiden van de Oosterpoort.342

Met de afbraak van het Staten-kasteel in 1607 en het herstel van de wal
aan de zuidzijde van de stad begon een nieuwe tijdvak in de ruimtelijke
geschiedenis van de stad.

Samenvattend kunnen we stellen dat de oude middeleeuwse stad uit een
aantal herkenbare planunits is opgebouwd, die een duidelijk beeld geven
van de stapsgewijze ontwikkeling van de stad vanuit drie kernen. De
ringvormige zone rondom de middeleeuwse stad, op de plaats van
eerdere verdedigingslinies, neemt hierbij een belangrijke plaats in en
onderscheidt zich duidelijk als één of meerdere afzonderlijke plandelen.
De waterhuishouding rondom de stad lijkt zich te concentreren op
enerzijds de loop van de rivier de A, en anderzijds de loop van het aan
het begin van de vijftiende eeuw gegraven Schuitendiep.

De situering van de uitleg

Maar wat weten we van de omgeving van de stad, in het bijzonder van
de situatie waar aan het begin van de zeventiende eeuw de nieuwe
uitleg is ontstaan? De meeste cartografische documenten, van vóór het
begin van de negentiende eeuw, geven weinig of geen informatie over
de omgeving en de verkaveling van de buiten de stadsmuur gelegen
landerijen. Aan de vooravond van de laat negentiende eeuwse
ontmanteling van de stad groeide de interesse in de morfologische
structuur van deze nieuw te ontwikkelen gebieden. Vergelijken we
bijvoorbeeld de plattegronden die door de firma Scholtens zijn
uitgegeven voor de jaren 1877, 1887 en 1895 met elkaar, dan zien we

                                                
340 Baks (1994), 36.
341 In hoeverre het latere ravelijn voor de Oosterpoort een overblijfsel is van het

kasteel is niet duidelijk.
342 Reyntjes (1914), 203.
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een toenemende belangstelling voor de vorm en inrichting van de
gebieden ten noorden, oosten en westen van de stad [afb. 19].343 Die
belangstelling had ongetwijfeld te maken met de komende
stadsuitbreidingen.344 Hiertoe werden de oriëntatie maar vooral ook het
formaat van de latere twee kaartbladen zodanig gewijzigd, dat op
dezelfde schaal (1:5.000) een groter gebied kon worden afgebeeld en de
nieuwe gemeentegrenzen in beeld kwamen.

Het beeld dat deze kaarten geven van de omgeving van de stad, is tot
op de dag van vandaag van belang voor historische kennis over de
vroegste ruimtelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is direct gekoppeld
aan het op de genoemde kaarten zichtbare verkavelingspatroon. Ten
noorden van de stad, buiten de Nieuwe Boteringepoort, is een structuur
te zien die sterk afwijkt van de rest van de omgeving van de stad. Een
aantal uitzonderingen daargelaten, is er rondom de gehele stad een
verkavelingspatroon in relatief grote rechthoekige blokken, kavels die
over het algemeen wat betreft hun oriëntatie gekoppeld lijken te zijn aan
de belangrijkste infrastructurele elementen als de riviertjes de A en de
Hunze, het Reitdiep, de Kleisloot en een aantal van de belangrijkste
uitvalswegen. Ten noorden van de stad, ter weerszijden van de
Boteringestraat, is daarentegen een structuur zichtbaar van smalle,
maar lange, stroken land.345 Ook de hierbij behorende smalle en dicht op
elkaar gelegen bebouwing (woningen) valt op.

Uit het beschikbare kaartmateriaal blijkt dat de prestedelijke
verkavelingsstructuur, op de plaats van de latere zeventiende-eeuwse
stadsuitleg, afwijkt van die van de omgeving. Deze structuur, die voor
verschillende dorpen in Drenthe als kenmerkend wordt beschreven voor
een es, een gebied aan de rand van het dorp geschikt gemaakt door
bemesting voor akkerbouw of grasland, treffen we ook ten noorden van
de Oude Boteringepoort aan. Juist de ligging, aan het einde van de

                                                
343 Plattegronden uitgegeven door Scholtens: 1877: G.A.G. toeg. 1536, sign. 658;

1890: toeg. 1536, sign. 5684; 1895: toeg. 1536, sign. 6095.
344 Opgemerkt moet worden dat deze onderverdeling slechts in grote lijnen werd

weergegeven zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit de vergelijking van het gebied ten
oosten van de stad zoals weergegeven op de kaart van Scholtens (1887) en een
plan voor verbetering van de weg langs de gracht aan deze kant van de stad.

345 Waarschijnlijk is van een dergelijke verkaveling in lange smalle stroken ook sprake
geweest in het gebied ten zuiden van de stad, de relatief vroege ontwikkeling van
dit gebied heeft deze structuur echter verstoord.
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Afb. 19 Kaart Groningen met strokenverkaveling ten noorden van de
stad (1895). GAG. Toeg.1536 sign. 6095.
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 uitloper van de Hondsrug, maakte deze plek uitermate geschikt voor
een nieuwe uitbreiding van de stad. Toch besloot het stadsbestuur niet
enkel op de hoger gelegen noordelijke es uit te breiden, maar ook het
gebied oostelijk van het Schuitendiep, en daarmee de kleine
nederzetting van schuitenschuivers buiten de muur, bij dit project te
betrekken. Het hoe en waarom van deze uitbreidingsoperatie komen
hieronder uitgebreid aan de orde.
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CONCLUSIE

De planning en aanleg van de zeventiende eeuwse uitleg van de stad
Groningen zijn tot op heden onvoldoende bestudeerd in de context van
de militaire, economische en ruimtelijke geschiedenis van de stad. In
deze studie ligt de nadruk vooral op de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij
met name met behulp van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld
computermodel gewezen kan worden op de betekenis van de
bodemstructuur voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat dergelijke condities ook een rol
hebben gespeeld bij de keuzes met betrekking tot de situering, aanleg
en inrichting van de noordelijke stadsuitleg aan het begin van de
zeventiende eeuw. Daarover gaan de volgende hoofdstukken.


