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DE CIVIELE INRICHTING VAN DE NIEUWE UITLEG

INLEIDING

Al tijdens de laatste fase van de aanleg van de fortificatiewerken rond de
stad Groningen in 1620 werden de eerste percelen in het gebied ten
noorden van de Oude Boteringepoort verkocht.522 Tegelijkertijd werd
gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Op de kaart van
Nicolaas Geelkercken uit 1616 zijn nog de contouren van de oude
wegenstructuur geschetst, maar in 1618 was een belangrijk deel hiervan
vervangen door nieuwe straten tussen de oude en nieuwe stadspoorten.
Ondanks de voortvarendheid van het stadsbestuur bleek de interesse
voor het wonen in de nieuwe wijk niet aan de verwachtingen te voldoen.
Ter stimulering werden de strenge regels voor de nieuwe bebouwing al
snel bijgesteld. Desondanks vorderde de wijk maar langzaam. In dit
hoofdstuk wordt bij ontstentenis van betrouwbaar kaartmateriaal, een
poging ondernomen om de oorspronkelijke verkaveling te reconstrueren.
Uit de raadsresoluties is wel bekend dat in november 1617 een caerte
van d’affbakinge der straten, marckten ende ander affgebackede
plaetsen buiten d’olde Botteringepoort werd goedgekeurd, maar deze
kaart is niet bewaard gebleven.523 Een dergelijk document is voor het
begrijpen van de aanleg en inrichting van de wijk van groot belang en is
daarom aan de hand van de wel bekende gegevens gereconstrueerd.

                                                
522 G.A.G. r.b.r. 16 december 1620. Het eerste perceel ging naar de stadstimmerman

Wijbe Jelckes, een directe medewerker van Garwer Peters.
523 G.A.G. r.b.r. 27 november 1617.
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DE REGELMATIGE PLATTEGROND

In een artikel van de architectuurhistoricus Robert Mens, wordt in
verband met de nieuwe stadsuitbreiding van Groningen gesproken over
de rechthoekige stadsplattegrond en de helderheid van het
schaakbordachtige patroon die direct zichtbaar zouden zijn.524 Mens
verwijst hiermee naar de esthetische idealen van Hollandse
stedenbouwers uit de zeventiende eeuw, van wie Simon Stevin één van
de belangrijkste voorbeelden is. Hij veronderstelt daarbij dat de
landmeter en ingenieur Johan Sems bij de stadsuitleg van Groningen
betrokken was. In deze visie voelt Mens zich gesteund door de
aanwezigheid van Sems in Groningen in 1615 en door de gelijkenis van
de uitleg van Groningen met de plannen die Sems in opdracht van
Christiaan IV maakte voor het Deense Christiansstad (1616).525 Stevin
zal als adviseur van Prins Maurits zeker invloed hebben gehad op de
vorm van de uitleg, vooral omdat de onderstadsbouwmeester Garwer
Peters een aantal maal direct overleg met Maurits hierover had.526 De
betrokkenheid van Johan Sems is daarentegen minder makkelijk
aanwijsbaar, al is het vrijwel zeker dat Peters en Sems elkaar hebben
ontmoet tijdens het verblijf van de laatstgenoemde in de stad
Groningen.

Regelmaat en symmetrie van het grondplan van de zogenaamde ideale
stad zijn in de plattegrond van Groningen slechts ten dele en enkel in
hoofdlijnen aanwezig. Uit eerdere hoofdstukken bleek al dat veeleer het
landschap (bodem en hoogtelijnen) en de fortificatiewerken bij de vorm
van de stad een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Wat betreft de
structuur van de hoofdstraten in de nieuwe uitleg blijkt dat de
belangrijkste noord-zuid assen niet parallel lopen. De twee belangrijke al
bestaande doorgaande wegen werden in de nieuwe situatie
rechtgetrokken. De Nieuwe Boteringestraat vormt in het verlengde van
de Oude Boteringestraat na 1620 een rechte lijn op de grootste hoogte
over de zandrug waarop de stad was aangelegd. Hetzelfde gebeurde in
het verlengde van de Oude Ebbingestraat, waar een nieuwe
rechtstreekse verbinding werd aangelegd met de Nieuwe Ebbingepoort.
De afstand tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de Nieuwe
Boteringestraat wordt groter naarmate ze verder van de oude stad
verwijderd liggen, met als gevolg dat, gezien vanaf de Ossenmarkt, de
                                                
524 Mens (1982), 187-210.
525 Mens (1982), 201-204; Over Johan Sems: Westra (1980).
526 bijvoorbeeld G.A.G. r.b.r. 2 augustus 1614.
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dwarsstraten in de uitleg steeds langer worden. Is de lengte van de
noordwand van de Marktstraat nog 180 meter, die van de noordwand
van de Violenstraat (een kleine driehonderd meter noordelijker) is ruim
twintig meter langer. In de vergelijking van de afstand tussen de Nieuwe
Kijk in’t Jatstraat en de Nieuwe Boteringestraat is dit verschil nog
duidelijker, zij het dat deze twee straten naar elkaar toelopen.527 Voor de
Nieuwe Kijk in’t Jatstraat werd in de middeleeuwse stad een nieuwe
doorgang gemaakt om de doorgang van de Oude- naar de Nieuwe Kijk
in’t Jatstraat mogelijk te maken. Tevens werd hiervoor een nieuwe brug
aangelegd over de oude stadsgracht.528 Opvallend is echter dat deze
straat in het noorden doodloopt op de nieuwe stadswal zonder dat een
directe verbinding met de nabijgelegen Nieuwe Boteringepoort werd
gemaakt.

Niet alleen de structuur van de noord-zuid lopende straten is
onregelmatig, ook de afstanden tussen de secundaire straten die parallel
aan het Lopende Diep liggen zijn verre van regelmatig. De afstand
tussen de Kleine Leliestraat en de Kleine Rozenstraat en tussen de
laatstgenoemde straat en de Kruidstraat is, gemeten langs de westelijke
wand van de Nieuwe Boteringestraat, gelijk, namelijk ruim 90 meter. De
bouwblokken noordelijk en zuidelijk van deze beide blokken zijn
smaller.529

De (voorlopige) conclusie mag zijn dat voor de inrichting van de
noordelijke uitleg van Groningen functionele en (landmeet)technische
overwegingen hebben geprevaleerd over esthetische. De doorgaande
wegen zijn zoveel mogelijk rechtgetrokken maar hun richting werd
bepaald door de ligging van de poorten in de nieuwe stadswal en de
bodemstructuur. Door de vorm van de nieuwe verdedigingsgordel, is het
vestingbouwtechnisch gezien zo goed als onmogelijk parallelle straten

                                                
527 Ter hoogte van de noordwand van het Guyotplein (dezelfde hoogte als de

Marktstraat) is deze afstand 110 meter, ter hoogte van de Violenstraat is de
afstand 70 meter, een verschil dus van 40 meter per 300 meter.

528 Het huis aan het einde van de Oude Kijk in’t Jatstraat werd in 1625 afgebroken.
Overdiep (1984), 117.

529 Mens (1982): hun onderlinge afstand hangt nauw samen met de gewenste diepte
van de bouwblokken, welke ongeveer 70 meter bedraagt, ofwel 2 x 35 meter voor
twee erven ruggelings. Hoe Mens aan deze constatering komt is een raadsel, de
afstanden zijn makkelijk meetbaar en wanneer hij spreekt over een gewenste
diepte kan mijn inziens alleen worden gedacht aan een resolutie die in 1618 werd
aangenomen (G.A.G. r.b.r. 14 maart 1618) en die spreekt van een verkaveling in
blokken van 2 bij 5 roeden, maar ook deze maten komen niet overeen met de door
Mens genoemde 35 meter.
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aan te leggen die ook nog eens aansluiten bij de al bestaande structuur
van de Middeleeuwse stad. Het beschikbare archiefmateriaal geeft geen
uitsluitsel over de beweegredenen om de regelmaat in de secundaire
oost-west structuur te handhaven.
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DE AANLEG VAN STRATEN

Voor informatie over de aanleg van de straten in de nieuwe uitleg zijn de
stadsrekeningen een belangrijke bron, omdat zij de betalingen bevatten
voor de aanleg van de bestrating. Een informatieve bron wordt gevormd
door een aantal raadsresoluties die rechtstreeks betrekking hebben op
de infrastructuur. Een belangrijke resolutie daarbij is die uit mei 1624,
waarin een groot aantal straatnamen voor de nieuwe stad werd
vastgesteld.530 Een derde bron zijn de hiervoor beschreven rechterlijke
archieven, waarin de verkopen van onroerend goed werden
geregistreerd. Daarmee komen de eerste verkopen van de bebouwde
grond en de gebruikte straatnamen in beeld.531

Uit de archiefstukken blijkt dat gedurende de aanleg van de
fortificatiewerken het gebied van de nieuwe aanleg nog in gebruik was
voor moestuinen en bewoning. In 1617 werd aan de hand van de eerder
genoemde caerte van daffbakinge vastgelegd dat een ieder die
bezittingen had in een strook van 5 roeden aan weerszijden van het
tracé van straten en pleinen werd bevolen om deze wech te nemen ende
uyth te royen.532 De aankoop van deze terreinen door de stad en de
daaropvolgende kaalslag kwam maar traag op gang en een uiteindelijke
lijst van onteigende gronden werd pas in augustus 1621 gemaakt.533 Van
het ontbreken van een krachtdadig optreden getuigt ook een
raadsresolutie uit januari 1619 waarin de raad nogmaals besloot dat alle
plantagen ende timmeringen staande op de marckten, straten ende
andere publicque plaetsen mit alder eerste gelegenheit wechgenomen
ende de voorseide plaetsen daarvan gesuivert worden.534 Aan het eind
van het jaar was het dan uiteindelijk zover en kreeg meester Garwer
Peters de opdracht alle straten, marckten, kerckhoven ende plaetsen
dewelcke bij der stadtwal ledig sullen leggen bliven aff te baken ende

                                                
530 G.A.G. r.b.r. 1 mei 1624.
531 Van een belangrijk deel van de rechterlijke archieven, het notarieël archief (G.A.G.

r.a. IIIx), is door Dhr.Kuiken van het Gemeentearchief Groningen een
computerbestand gemaakt waarin de akten per straat zijn geordend. Aan de hand
van deze lijst kan het voorkomen van een naam en de eerste datum van
vermelding worden vastgesteld. Deze data blijven echter altijd fictief daar ze in
veel gevallen de datum van de eerste verkoop zijn.

532 G.A.G. r.b.r. 27 november 1617.
533 G.A.G. r.b.r. 1 augustus 1621; de grondprijzen die worden genoemd zijn 220

Embder guldens voor een koeweide grond en 2 daler per roede tuingrond.
534 G.A.G. r.b.r. 6 januari 1619.
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kijlspitten.535 Naar zal blijken waren de belangrijkste wegen, de Ebbinge-
en de Boteringestraat, op dat moment al voltooid. Uit een vergelijking
van de kaart van Jacob van Deventer met latere documenten blijkt dat
delen van de oude routes zijn opgenomen in het latere stratennet, maar
ook dat een aantal bestaande wegen kwam te vervallen. Het algemene
beeld is dat de infrastructuur binnen de nieuwe stadsuitleg weliswaar
nieuw is aangelegd maar dat daarbij soms gebruik werd gemaakt van
bestaande tracés.

In 1617 was de nieuwe Boteringepoort gereed en werden de eerste
betalingen voor stratenmakerswerkzaamheden bij deze poort gedaan. In
bouwmeesters cedulen van 1618 werd de stratenmaker Jacob Sitz
uitbetaald vanwege het maken van de straat bij de Nieuwe
Boteringepoort.536 Na de eerste uitbetaling op 25 april komt Sitz tot
halverwege de maand juni wekelijks in de cedulen voor met betrekking
tot werkzaamheden aan de straat bij de Boteringepoort, en later voor
werkzaamheden aan de Nije strate tussen die Olde Boteringepoort ende
die Nije. Vanaf de maand augustus tot in de maand mei van het
volgende jaar werkte dezelfde stratenmaker aan de straat bij de Nieuwe
Ebbingepoort. In de genoemde afrekening van 25 april 1618 werd
bepaald dat Sitz een bedrag van 14 daler per roede zou ontvangen en
deze eerste week kreeg hij voor 6 dagen werk een bedrag van 24 dalers
en 12 stuivers uitbetaald. Op 3 mei volgde de afrekening voor 10 dagen
werk en ook 24 dalers en 12 stuivers, ruim een week later ontving hij
een afrekening voor 13 dagen werk en 34 dalers 19 stuivers. Hiermee is
tussen 25 april en 14 juni in totaal 297 dalers en 4 stuivers uitbetaald.
Omgerekend met de factor 14 daler per vierkante roede zou dus iets
meer dan 21 roeden zijn aangelegd, dat wil zeggen ongeveer 87 meter.
De lengte van de nieuwe weg die gemaakt moest worden tussen de
splitsing op de noord-es en de Nieuwe Boteringepoort is circa 300 meter.
537

In 1620 werd het rondeel bij de Oude Ebbingepoort geslecht en begin
1621 volgde het rondeel voor de Oude Boteringepoort [afb. 29].538 Met

                                                
535 G.A.G. r.b.r. 4 december 1619.
536 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1618, fol. 197 e.v.
537 Zetten we deze berekening voort dan blijkt dat er in de periode van 25 april tot 14

juni ongeveer 42 werkdagen waren en dat gemiddeld per week 12½ meter straat
werd aangelegd. Voor de 300 meter tot aan de genoemde splitsing zou dan 24
weken gewerkt moeten worden.

538 G.A.G. 474r, 6; Besteck van stuck eertwarcks mit een ende dieps bij d’olde
ebdinge poort.
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Afb. 29 Detail van de rondelen rond de Oude Boteringe- en
Ebbingepoort op de kaart van Geelkerken (1616). Foto: GAG.
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het verdwijnen van het eerstgenoemde rondeel werd ter plaatse ook het
Lopende diep aangepast. De afsluiting aan het einde van het Boterdiep
was toen al een feit, hetgeen zou kunnen blijken uit een resolutie uit
1619.539 Voor het aanleggen van de Steenmarkt hoefde niet gewacht te
worden tot het Ebbinge rondeel was geslecht. Uit een vergelijking van de
kaarten van Van Deventer en Geelkercken met het kadastraal
minuutplan van 1832 blijkt dat dit marktplein noordelijk van de plaats
van het rondeel is aangelegd. Het is dan ook de vraag of met de
vierkanten plaetse uit de resolutie van maart 1623 inderdaad de
steenmarkt werd bedoeld, zoals Mens schrijft, of misschien een ander
plein.540 Met de aanleg van de Ossenmarkt werd ongetwijfeld in de
periode volgend op de afbraak begonnen. Het plein had, vanwege het
open front naar de oude stad, van het begin af aan een belangrijke
aantrekkingskracht op de gegoede burgerij. Hoewel al snel werd
besloten dat op dit marktplein de veemarkt zou plaatsvinden, duurde het
tot maart 1626 eer men met de aanleg begon.541 Het derde marktplein
werd rond 1634 aangelegd in de zuidwest hoek van de nieuwe
stadsuitleg als houtmarkt, maar werd nog geen tien jaar later in 1642 al
vervangen door een werf voor de West-Indische Compagnie.542 De
vierde open plaats werd in 1623 bestemd als kerkhof waarvoor Garwer
Peters een muur ontwierpen met vier rijk bewerkte poorten.543 Pas in
1636 werden de eerste maatregelen getroffen voor een kerkgebouw. In
dat jaar kreeg bouwmeester Johan Isenbrants de opdracht een deel van
het kerkhof af te bakenen opdat daar geen doden werden begraven.544

Het zou echter nog tot 1660 duren voordat voldoende geld bijeen was
gebracht om de bouw van de Noorderkerk naar ontwerp van Conraed
Roeleffs te financieren.

Gegevens voor de aanleg van de straten in de nieuwe uitleg zijn
summier. Zoals eerder vermeld werden in 1624 de namen van een groot
aantal straten en bastions vastgesteld, maar dit hoeft niet te betekenen
dat tot verharding werd overgegaan.545 Bij de selectie van namen voor
de straten werd gekozen voor namen die te maken hadden met het
karakter van de tuinstad: Leliestraat, Rozenstraat, Violenstraat. De
naam Kruidstraat verwijst echter naar de molen die aan het einde van

                                                
539 G.A.G. r.b.r, 6 november 1619.
540 Mens (1982), 195; G.A.G. r.b.r, 15 maart 1623.
541 G.A.G. r.b.r, 18 maart 1626.
542 G.A.G. r.b.r, 7 januari 1634; G.A.G. r.b.r, 11 juni 1642.
543 Schuitema-Meyer (1966).
544 G.A.G. r.b.r, 1 april 1636.
545 G.A.G. r.b.r, 1 mei 1624.
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die straat stond en waar buskruit werd vermalen.546 De straat langs het
diep, de Noorderhaven, werd in 1626 verhard, in 1628 volgde de
Noorderkerkstraat en werd de Suiderstrate - de achterstraat voor de
lange percelen aan de Ossenmarkt en Marktstraat - aangelegd. Toch lijkt
in deze eerste periode de nadruk te hebben gelegen op de bouw van
panden (en de daaraan gekoppelde verharding van de straten) langs de
grote straten en de Ossenmarkt. Op basis van de archiefstukken is niet
duidelijk of er werkelijk een discussie is geweest over de vraag of niet
eerst in de hoofdstraten moest worden gebouwd alvorens een begin te
maken met de dwarsstraten. Het leek ook niet echt nodig om dit
onderscheid te maken, daar de grootste vraag naar bouwkavels zich
vooral richtte op de hoofdkavels. Dergelijke informatie wordt bevestigd
door bestudering van de kaart van Egbert Haubois uit 1643. Duidelijk is
te zien is dat de hoogste concentratie van bebouwing wordt gevonden
langs de hoofdstraten en dat de zijstraten nog relatief leeg zijn.

                                                
546 G.A.G. 474r, 32; Accord mit Constant den Flots pulvermaker.
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PERCEELSSTRUCTUUR

Voor een reconstructie en morfologische analyse van de kavelstructuur
van de noordelijke stadsuitleg staan - zo is in het eerste deel van dit
proefschrift naar voren gebracht - verschillende methoden ter
beschikking. In dit hoofdstuk wordt de partiële reconstructie van de
kavelstructuur in de noordelijke stadsuitleg van Groningen beproefd aan
de hand van twee bronnen. De eerste is cartografisch van aard; de
tweede is gebaseerd op geschreven bronnen. In de eerste benadering is
de vroegst betrouwbare perceelskaart, in dit geval het eerste kadastraal
minuutplan, het uitgangspunt en wordt vanuit dit document
teruggewerkt naar de reconstructie van een eerdere situatie. In de
tweede aanpak wordt met behulp van geschreven archiefmateriaal uit
het begin van de zeventiende eeuw een reconstructie gemaakt van de
mogelijke perceelsstructuur van de eerste plattegrond. Beide methoden
worden gebruikt vanwege het ontbreken van voldoende betrouwbaar
cartografisch materiaal, een probleem dat zich niet alleen in Groningen
maar ook in veel andere steden voordoet.

Een belangrijke stap in de perceelsgewijze analyse, zoals die in dit
hoofdstuk wordt toegepast op de plattegrond van de nieuwe uitleg van
Groningen, is het bepalen van de planunits, die zoals in eerdere
hoofdstukken uiteengezet is, worden getypeerd als een afzonderlijke
vormcombinatie met een eigen morfologische structuur in de
plattegrond. Deze verdeling in planunits zoals deze in de Conzeniaanse
methode wordt uitgevoerd is vergelijkbaar met de analyse van het
Franse en Muratoriaanse onderzoek. In de studie naar Alnwick van
M.R.G.Conzen worden twee stadia onderscheiden: die waarin de
individuele typen waaruit de stedelijke ruimte is opgebouwd worden
beschreven in relatie tot de periode waarin zij zijn ontstaan, en die
waarin deze typen worden bekeken in de lijn van hun ontwikkeling.

Voor een reconstructie van de oorspronkelijke verkavelingstructuur is
het vroegste kadastrale plan uit het tweede kwart van de negentiende
eeuw een belangrijk uitgangspunt, omdat deze een beeld van de stad
geeft voordat de grote ingrepen plaatsvinden die te maken hebben met



E.A.Koster –Stadsmorfologie

269

de opkomende industrialisering in de negentiende eeuw.547 Uit het
onderzoek naar Groningen blijkt, zoals later zal worden aangetoond, dat
het kadastraal minuutplan van 1832 een betrouwbare weergave is van
de structuur van de percelen zoals die twee eeuwen eerder was
ontstaan. Toch is het een misvatting om te denken dat de kadastrale
kaart van 1832 in alle opzichten een exacte weergave is van de
oorspronkelijke structuur. Dit zal blijken uit de reconstructie die is
gemaakt op basis van archivalia.

De eerste kadastrale kaart van de stad Groningen werd gemaakt in de
jaren twintig van de negentiende eeuw. Vanaf 1821 werd de stad
systematisch opgemeten en in kaart gebracht door twee landmeters:
F.F.N. van Hulten en R.B. van Leggelo. Hun werk, de perceelsgewijze
kaart van alle de eigendommen, werd ruim twee jaar later in oktober
1823 ter inzage gelegd op het stadhuis van Groningen.548 Hiermee was
het werk nog niet voltooid, want vervolgens werd vanaf 1827 gewerkt
aan de taxatie van alle eigendommen ten behoeve van de heffing van de
grondbelasting. In 1832 was de hele operatie voltooid. Omdat tot het
moment van voltooiing veranderingen steeds zijn bijgehouden zou men
de kadastrale kaart kunnen beschouwen als een precieze weergave van
de toestand aan het einde van het jaar 1832. Het gebied binnen de
stadswallen is weergegeven op een zestal bladen (twee rijen van drie
bladen) met een schaal van 1:1.250. De grens tussen de beide rijen ligt
op de lijn Hereweg, Herestraat, Oude Boteringestraat en Nieuwe
Boteringestraat. De grenzen tussen de drie bladen in elke rij bevinden
zich op de lijn van de Grote Markt-Vismarkt en de lijn gemaakt door het
Lopende diep als scheiding tussen de middeleeuwse stad en de nieuwe
stadsuitleg. De nieuwe stadsuitleg ten noorden van het Lopende diep en
de Bloemstraat is in twee secties (kaart bladen) verdeeld, te weten
sectie E en sectie F.

Twee eeuwen eerder, in 1618, waren de wallen rond de uitleg voor een
groot deel gereed en werd door het stadsbestuur van Groningen
gesproken over de verkaveling van de nieuwe uitleg. Bij die gelegenheid
werd besloten dat de percelen zoveel mogelijk moesten voldoen aan

                                                
547 Al in een eerder hoofdstuk over de keuze van kaarten voor de historische

stedenatlas werd aangetoond dat in de periode tussen 1700 en 1830 de
stadsplattegronden en de daarop bevindende gebouwde artefacten voor veel
Nederlandse steden nauwelijks gewijzigd zijn. Na een eerste periode van
instabiliteit direct na het ontstaan van de wijk zien we dat veranderingen door het
samenvoegen of splitsen van percelen slechts weinig voorkomen.

548 Groninger Courant, 10-10-1823
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standaardmaten van 2 roeden breed en 5 roeden lang.549 Een blik op het
kadastraal minuutplan uit 1832 maakt al snel duidelijk dat in de praktijk
van een dergelijke vaste verkaveling niet kan worden gesproken. Een
tweede bron, het register van de verpachtingen uit de periode van het
ontstaan van de wijk, laat zien dat bij de uitgifte van de grond de nog
niet verpachte percelen keurig zijn verdeeld in blokken van twee bij vijf
roeden overeenkomstig het besluit van het stadsbestuur. Bij de uitgifte
voldeed echter geen van de stukken grond aan deze standaardmaat.550

Met de verpachtingsregisters en het eerste kadastraal minuutplan
beschikken we over een tweetal bronnen die op uiteenlopende wijze
kunnen bijdragen aan de reconstructie van de oorspronkelijke
ruimtelijke structuur van de nieuwe uitleg. Het verpachtingsregister
geeft een eerste indeling van de nog onbebouwde grond, het minuutplan
van 1832 toont hoe de indeling was na de bebouwing van de kavels. De
verschillen tussen deze beide situaties bieden aanknopingspunten voor
de reconstructie van de oorspronkelijke structuur.

Uit verschillende bronnen blijkt dat er één of meerdere kaarten moeten
zijn geweest waarop de ontworpen verkaveling was weergegeven. Uit
eerder onderzoek naar de praktijk van uitgifte van erven in Haarlem,
Utrecht en Leiden in de zeventiende eeuw kan worden geconcludeerd dat
deze kaarten steevast grote uitgiftekaarten zijn waarop de namen van
de kopers (of pachters) werden geschreven.551 Een dergelijke
uitgiftekaart is voor de nieuwe uitleg van Groningen niet bewaard
gebleven, maar een dergelijke verzamel- of overzichtskaart kan, aan de
hand van het geschreven bronnenmateriaal en met behulp van de
computer, wel worden gereconstrueerd. Het vogelvluchtperspectief van
Egbert Haubois uit 1643 dat ruim twintig jaar na de genoemde
pachtregisters verscheen is weliswaar niet in alle gevallen betrouwbaar,
maar biedt wel de mogelijkheid van een extra controle voor deze
reconstructie.552

                                                
549 G.A.G. r.b.r. 14 maart 1618.
550 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623-1625, Ontfanck van warven offte huisplaetzen

in deser stadt nije fortificatie warcken.
551 Taverne (1978) afb. 91, 380; Erasmus den Otter, kaart van de nieuwe uitleg van

Haarlem, hoofdzakelijk bestemd voor de administratie van de verkoop der erven,
1677.

552 De datering van de plattegrond van Egbert Haubois is lastig. Waarschijnlijk is de
grote kaart in vier bladen zoals wij die kennen, vervaardigd rond 1634. De eerste
kaart werd in 1643 gedrukt. Over de betrouwbaarheid van deze plattegrond: Junk
(1984), 71-94.
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Op basis van de bovengenoemde pachtregisters kan een reconstructie
worden gemaakt van de oorspronkelijke perceelsstructuur van de hele
uitleg.553 Doordat uitgebreide registers (waarin de afmetingen worden
genoemd) slechts voor drie achtereenvolgende jaren beschikbaar zijn
kan deze reconstructie alleen gemaakt worden voor een smalle strook
van zes bouwblokken langs het Lopende Diep.554 De plaatsaanduiding in
de registers is niet altijd duidelijk of consequent. Vooral daar waar het
niet duidelijk is hoe percelen ten opzichte van elkaar zijn verschoven en
vanuit welke zijde de beschrijving is gemaakt is de reconstructie lastig.
Een voorbeeld hiervan is te vinden aan de noordzijde van het Guyotplein
(Ossenmarkt, westelijk van de Nieuwe Boteringestraat) waar volgens de
gegevens Bartholomeus Froterman een vijftal percelen bezat [afb. 30].
Het eerste lag ant noortzijdt vant marct, de tweede ant noortzijdt van de
voorschreven plaetze, de derde ant noorden an dese voorgenoemde
plaetze t’saam, de vierde streckende van de voorbenoemde plaetz
noortwert op en de laatste liggende ant noortwesten van de voors.
plaetze. Hoewel op het eerste gezicht het beeld duidelijk lijkt: een
ogenschijnlijke overzichtelijke ordening van de genoemde percelen,
blijkt dit niet langer te kloppen als de afmetingen van de eerste vier
stukken grond in beeld komen. De percelen zijn elk slechts anderhalf tot
twee roeden breed en ongeveer zeven tot acht roeden lang. Een
schakeling van deze percelen, met de zijde die met breedte wordt
aangemerkt naar de straat gericht, zou ver over de Leliestraat heen
reiken. Uit de vergelijkbare lengte van de overige percelen aan de
westzijde van de Nieuwe Boteringestraat wordt duidelijk dat de
verkaveling vanuit deze straat is gedaan en niet vanaf de zijde van het
Guyotplein. Vanuit deze hypothese blijkt plotseling het beeld vrijwel
geheel overeen te komen met het kadastraal minuutplan. Op andere
locaties blijkt een totale reconstructie van het verkavelingspatroon niet
haalbaar, doordat percelen al eerder blijken te zijn verkocht. Het gevolg
daarvan is dat zij in de lijsten van het pachtgeld register ontbreken.
Dergelijke witte vlekken worden vooral aangetroffen ten noorden van de
Ossenmarkt (oostzijde) en de Marktstraat.

                                                
553 Het register geeft een lijst van percelen gerangschikt per bouwblok. De plaats van

de percelen binnen het blok is tegen de wijzers van de klok in en beginnend langs
het water beschreven. Voor elke kavel wordt melding gemaakt van respectievelijk
de pachter of koper, de locatie van het perceel ten opzichte van het ervoor
genoemde perceel, de afmetingen, het totale oppervlak en de koop- of pachtprijs.

554 De registers van de overige jaren geven enkel de gegevens van de dat jaar nieuw
verpachte of verkochte percelen zodat onduidelijk is waar deze zich in het
bouwblok bevinden.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

272

Afb. 30 Detail pachtgeldregister betreffende het bouwblok ten noorden
van de Ossenmarkt westzijde
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Het beeld dat uit deze eerste reconstructie naar voren komt, is dat een
aantal personen, zowel inwoners van de stad Groningen als mensen van
buiten de stad, direct na de eerste verkaveling in 1620 grote stukken
grond opkochten om deze vervolgens in kleinere delen te verkopen.
Dergelijke speculatie vond onder meer plaats op de hoek van de Nieuwe
Ebbingestraat en de Spilsluizen, waar Cornelis Wessels het hoekperceel
in pacht nam [afb. 31]. Dit stuk grond besloeg 7 roeden en 7,5 voet
langs de Ebbingestraat en 6 roeden en 6 voet langs het water.555

Wessels pachtte hiermee een groot en vooral strategisch stuk grond
gelegen op de kruising van twee belangrijke assen. Zeker in vergelijking
met de noordelijker gelegen percelen in de Nieuwe Ebbingestraat, die elk
tussen de anderhalf en twee roeden breed waren, waren de zeven en
halve roede enorm. Op het kadastraal minuutplan van 1832 is de
begrenzing van dit oorspronkelijke perceel nog wel zichtbaar, maar het
is intern opgedeeld in een aantal kleinere stukken die elk afzonderlijk
bebouwd zijn, en die op den duur afzonderlijk werden verkocht.
Dergelijke voorbeelden worden ook elders in de wijk aangetroffen, maar
dan op kleinere schaal. Hoewel exacte gegevens ontbreken is het
waarschijnlijk dat de eerste opdeling van de grote grondstukken heeft
plaatsgevonden binnen een periode van tien jaar na de uitgifte. In ieder
geval is op de kaart van Haubois zichtbaar dat het bovengenoemde
grondstuk bestaat uit een aantal kleinere blokken.

Op basis van de pachtgelden die in de stadsrekeningen zijn vermeld is
een reconstructie mogelijk van de oorspronkelijke indeling van zes
bouwblokken die zich in een smalle strook langs het Lopende Diep
bevinden. Dat levert het beeld op van een specifieke structuur die
mogelijk typerend is voor het totale gebied. In het bouwblok aan de
noordzijde van de Ossenmarkt, dat voorkomt in het pachtgeldregister is
bijvoorbeeld te zien dat dit blok is opgedeeld in lange percelen, die van
de markt tot aan de Zuiderkerkstraat lopen. Alleen de kopzijden aan de
Boteringe- en Ebbingestraat zijn haaks op deze lange percelen
verkaveld, met kortere percelen die zich op de beide genoemde straten
richten. Het hoekperceel Marktstraat-Ebbingestraat is met de smalle
zijde van het perceel op de belangrijke doorgangsroute - de
Ebbingestraat - georiënteerd. Het westelijke hoekpand richt zich op de
Ossenmarkt in plaats van de Boteringestraat, en is hiermee duidelijk
verschillend van het hoekpand aan de overzijde van de straat. De grote

                                                
555 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623, fol. CLVIJ, Willem Wessels de horn plaetze daer

\\an 7 roe 7 1/2 voet lanck, an de noort zijdt 6 \\ roe 6 voet, an de zuijdtzijdt 6
roe 12 voet \\briet maaket t'saamen.
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Afb. 31 Reconstructie perceellering in 1625 en 1830 hoek Nieuwe
Ebbingestraat en Spilsluizen
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noord-zuid verlopende percelen in het bouwblok ten noorden van de
Ossenmarkt hebben vrijwel allemaal een lengte van 17 roeden en een
breedte van ruim drie tot vier roeden. Zij blijven - zoals blijkt uit de
kadastrale kaarten van dit gebied - tot in het begin van de twintigste
eeuw ongedeeld. Aan de marktzijde van deze lange percelen werden
dwars geplaatste huizen gebouwd, maar aan de kerkzijde ontstond
veelal lagere bebouwing in de vorm van koetshuizen en stallen. Een
vergelijkbare situatie treffen we vaker aan bij percelen die tussen twee
hoofdstraten liggen. Doordat beide koppen van het perceel bebouwd
werden, ontstond er in veel gevallen de noodzaak van een uitgang op de
achtergrens halverwege het blok, die zich in latere jaren ontwikkelt tot
een secundaire straat. Het ontbreken van statige huizen aan de zijde
van het kerkhof is waarschijnlijk mede veroorzaakt door de onzekere
bestemming van dit gebied op de korte en lange termijn. Op deze wijze
ontstond er dus geen begrenzing halverwege het blok, maar werd de
kerkstraat de secundaire straat.

Opvallend in het blok aan de noordzijde van de Ossenmarkt is de
schuine kavelgrens halverwege het bouwblok (het latere kadastraal
nummer F377). Toen dit perceel werd uitgegeven aan de bode Hero
Remkens was dit perceel langs de Marktstraat drie roeden en tien voet
breed, terwijl de breedte aan de Zuiderkerkstraat zes roeden en 4 voet
was.556 Deze schuine kavelgrens werd in het oostelijker gelegen perceel
niet gecorrigeerd, de correctie vond eigenlijk pas plaats in de
achtergrenzen van de percelen langs de Ebbingestraat. Een verklaring
voor deze vormafwijking is moeilijk te geven. Het zou kunnen zijn dat
deze grens een overblijfsel was van een oude kavelgrens die in de
nieuwe plattegrond werd gehandhaafd.557 Een vergelijking van het
kadastraal minuutplan uit 1832 met de kaart van Jacob van Deventer
laat zien dat deze kavelgrens parallel loopt met de oudere
wegenstructuur, hetgeen deze hypothese zou kunnen bevestigen. Een
tweede mogelijkheid is dat deze percelen reeds waren uitgezet voordat
de uiteindelijke wegenstructuur daadwerkelijk was vastgesteld en dat
deze percelen zich richten naar een nooit gerealiseerd plan. Doordat de
eerste pachtdatum voor deze percelen onbekend is, zijn deze
veronderstellingen vooralsnog echter niet te bewijzen.

                                                
556 Het jaar van verpachting of verkoop van dit perceel is onbekend, in ieder geval was

dit voor 1623 omdat in de eerste vermelding geen pacht- of koopprijs wordt
genoemd. G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623, fol. CLV.

557 Deze optie werd zowel door J.Lafrenz als door T.R.Slater voorgesteld tijdens
respectievelijk een consultatie en bezoek waarbij de vraag naar het ontstaan van
deze afwijkende perceelsvorm werd voorgelegd.
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Wat tevens opvalt in het bouwblok ten noorden van de Ossenmarkt zijn
de verschillen in breedte van de percelen [afb. 32]. De percelen langs de
markt zijn over het algemeen drie tot vier roeden breed en, zoals eerder
opgemerkt, bebouwd met dwars geplaatste huizen. De percelen die
verder oostelijk zijn gelegen in de Marktstraat, zijn smaller, maar nog
altijd breder dan wat er aan perceelbreedtes in de rest van de wijk wordt
aangetroffen. Het marktplein heeft dus een zeer duidelijke invloed gehad
op de vorm en afmetingen van de percelen. Toch is er één zeer
duidelijke afwijking zichtbaar, namelijk de hoek van het Guyotplein en
de Boteringestraat. Op het kadastraal plan van 1832 is duidelijk te zien
dat langs de Boteringestraat een aantal smalle percelen zijn bebouwd,
die zich met de korte zijde richten op de genoemde straat. De verwachte
ontwikkeling van het hoekperceel zou zijn dat deze zich met een
dwarshuis zou richten op de markt zoals dat ook het geval is aan de
andere zijde van de markt. Het tegenovergestelde is echter het geval:
het perceel is op de straat georiënteerd, zoals blijkt uit zowel onderzoek
van afbeeldingen van het plein (bijvoorbeeld op de kaart van Egbert
Haubois uit 1643), als uit bouwhistorisch onderzoek.558 Een mogelijke
verklaring voor deze situatie is dat het perceel als één van de laatste
kavels in het blok is ingevuld en dat er voor een anders geplaatst
dwarshuis op dat moment geen mogelijkheden meer waren. Uit de
eerder gebruikte pachtgeldregisters blijkt dat een groot aantal percelen
ten noorden van het Guyotplein is gepacht door één persoon, de eerder
genoemde Bartolomeus Froterman.559 Het lange hoekperceel was in
handen van deze Froterman, maar de noordelijker gelegen panden langs
de Boteringestraat niet. De breedte van dit perceel langs de straat,
anderhalve roede (ruim 6 meter) is onvoldoende voor een statig dwars
geplaatst huis aan het marktplein. De relatief grote lengte van de
noordelijker gelegen percelen maakt een ontwikkeling van iets anders
dan een lang smal huis onmogelijk. De noodzakelijke interne structuur
van het woonhuis, een lange gang aan één zijde met de woonvertrekken
daarlangs, is tevens slechts mogelijk in de vorm van een langhuis.

Uit de overgeleverde archieven en dan met name de pachtgeldregisters,
blijkt dat de uitgifte van percelen in de nieuwe uitleg voortvarend ter
hand werd genomen. De eerste bouwblokken werden direct langs het
Lopende Diep aangelegd met de Ossenmarkt als middelpunt. In het

                                                
558 Reinstra en Van der Waard (1994).
559 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1623-1625: Ontfanck van warven offte huisplaetzen

in deser stadt nije fortificatie warcken.
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Afb. 32 Reconstructie perceellering in 1625 Markstraat noordzijde
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register van 1625 is te zien dat reeds in dat jaar een groot percentage
van de percelen was verpacht of verkocht, over het algemeen in grotere
grondstukken dan oorspronkelijk de bedoeling van het stadsbestuur was.
Uit een vergelijking van de gereconstrueerde plattegrond van omstreeks
1625, de kaart van Egbert Haubois en het eerste kadastraal minuutplan
van 1832, wordt duidelijk dat er grote veranderingen in de
perceelsindeling hebben plaatsgevonden. Tevens blijkt dat de
belangrijkste ingrepen hierbij plaatsvonden in de periode direct na de
uitleg, hetgeen kan duiden op grondspeculatie.560

                                                
560 Dit beeld komt overeen met wat andere onderzoeken, zoals het Engelse

stadsmorfologisch onderzoek en het onderzoek van Taverne naar de
stadsuitbreidingen van Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Leiden, hebben
opgeleverd.
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Afb. 33 Metrologische analyse betreffende het bouwblok ten noorden
van de Ossenmarkt westzijde
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METROLOGISCH ONDERZOEK

Op een paar uitzonderingen na kan er voor de zes gereconstrueerde
blokken worden gesproken van een regelmatige perceelsstructuur. Dit
kan worden aangetoond met de uitkomsten van het metrologische
onderzoek naar de interne structuur van een aantal blokken. Bij het
metrologisch onderzoek gaat men, zoals dat al is beschreven in het
tweede hoofdstuk, uit van een in oorsprong geplande en regelmatige
aanleg van de plattegrond. Op basis van opmetingen tracht men
vervolgens in de huidige en veelal gewijzigde plattegrond de
oorspronkelijke regelmaat te reconstrueren. In het onderhavige
onderzoek is deze methode toegepast op het blok dat ligt ingesloten
tussen het Guyotplein, de Boteringestraat, de Kleine Leliestraat en de
Kijk in’t Jatstraat.561

De eerste stap is de werkelijke afstand te meten en deze vervolgens om
te zetten naar de kleinst mogelijke maateenheid die in de periode van
aanleg werd gebruikt. In het Groningse geval is deze eenheid de
voetmaat die is vastgesteld op 0,292 meter. Hiermee is een verdeling
gemaakt van 14 voeten in een roede van 4,09 meter [afb. 33].562

Het deel langs de Boteringestraat is circa 70 meter, hetgeen in de
Groningse voetmaat neerkomt op bijna 240 voet.563 Op het kadastraal
minuutplan van 1832, en in de pachtgeldregisters uit het einde van het
eerste kwart van de zeventiende eeuw, blijkt dat veel percelen werden
uitgegeven met een breedte van anderhalf roede (21 voet, circa 6
meter). Toegepast op de verdeling van de gerealiseerde panden blijkt
deze breedte inderdaad veelvuldig voor te komen. In enkele gevallen
blijkt dat door een samennemen of splitsen van één of meer percelen de
verdeling terug kan worden gebracht naar deze 21 voet. We treffen vier

                                                
561 Dit metrologisch onderzoek is uitgevoerd tijdens een bezoek aan prof. J. Lafrenz in

Hamburg (1995), zijn adviezen en ideeën zijn in de conclusies verwerkt.
562 Een andere voetmaat die regelmatig werd gebruikt is de Rijnlandse maat van

0,314 meter en waarvan er twaalf in een roede (3,767 meter) gaan. In de
Groningse uitleg lijkt bij de indeling van de perceelsstructuur toch de Groningse
maat te zijn gebruikt. Dit blijkt vooral uit het veelvuldig gebruik van veelvouden
van zeven in plaats van veelvouden van zes in de opgegeven voetmaten. Verhoeff
(1983); voor Groningen (stad) zie 30, voor de Rijnlandse maten 69.

563 De exacte maten zijn: 239,7 voet, hetgeen gelijk is aan 17 roeden en 2 voet. Het
mag duidelijk zijn dat gezien de ingrepen die in de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden op deze plek een zeer exacte berekening niet mogelijk is. Er is dan
ook uitgegaan van een meting op de grootschalige basiskaart uit 1992.
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maal de exacte maat van 21 voet aan, en één maal de dubbele afstand
(42 voet). De overige percelen hebben een kleine rest bijvoorbeeld voor
de vier naast elkaar gelegen percelen vanaf de hoek van het Guyotplein
(respectievelijk 21; 24; 40; 29 voet) zou de verdeling als volgt kunnen
zijn: (21) + (21 +3) + (42 - 2) + (28 + 1), hetgeen een restwaarde
geeft van 2 voet. Deze rekenkundige bewerking is evenwel uitgevoerd
op basis van de gereconstrueerde plattegrond. In de werkelijk
gerealiseerde verkaveling, zoals deze terug te vinden is op het eerste
kadastraal plan, blijkt dat de perceelsgrenzen anders zijn komen te
liggen. Een eerste conclusie van deze bewerking is dan ook drieledig.
Ten eerste laat deze analyse zien dat op deze wijze wordt bevestigd dat
metrologische analyse alleen van waarde is bij een geplande
(regelmatige) plattegrond. Ten tweede toont het aan dat de
gereconstrueerde plattegrond op basis van de eerste verpachting moet
worden gecontroleerd, omdat de eerste verkaveling in sommige gevallen
niet overeenstemt met de gerealiseerde bebouwing. Ten derde maakt de
metrologische analyse duidelijk dat in vrijwel geen van de gevallen (en
dit blijkt ook uit observatie van de rest van de wijk) gebruik is gemaakt
van de door het stadsbestuur voorgeschreven raster van 2 roeden breed
en 5 roeden lang. Vooral dit laatste lijkt bevestigd te worden in tal van
andere studies over de ontwikkeling van geplande stedelijke
plattegronden aan het begin van de zeventiende eeuw. Taverne heeft
bijvoorbeeld in zijn studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van Leiden,
Haarlem en Amsterdam kunnen reconstrueren hoe de eerste uitgifte van
percelen voor een belangrijk deel in handen was van speculanten.564 De
speculanten verdeelden de grond in kleinere stukken en verkochten of
verpachten deze met grote winsten. Terwijl het relatief kleine aantal
particulieren, dat een kavel wilde kopen en een huis wilde bouwen,
moeizaam een plek vond aan de periferie van de stad, werden de beste
en duurste erven opgekocht door grote groepen spekulanten, onder wie
landmeters en metselaars in stadsdienst, die belast waren met de
uitvoering van het plan.565 Kijkend naar de lijst van eerste pachters die
zich inschrijven voor de beste percelen in de nieuwe uitleg van
Groningen, kan men niet anders dan concluderen dat een dergelijke
tendens ook hier duidelijk aanwijsbaar is. Het resultaat van deze
speculatieve processen was dat de stad uiteindelijk werd opgedeeld in
kleinere grondstukken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Deze gang
van zaken is overigens niet alleen in de stedenbouw aanwijsbaar, maar

                                                
564 Taverne (1978), 200-201. Taverne gaat hier voor de situatie in Leiden naast eigen

onderzoek uit van resultaten van Van Oerle (1975).
565 Taverne (1978).
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ook in de veengebieden in oostelijk Groningen.566 Voor wat Holland
betreft heeft Taverne laten zien dat bij de inpoldering van een aantal
grote meren in Noord- en Zuid-Holland, zoals de Beemster en de
Purmer, vergelijkbare processen plaatsvonden.567

                                                
566 Keuning (1933).
567 Taverne (1978).
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DE BEBOUWING

Doordat de rekeningen van het pachtgeld en andere registers voor de
periode na 1630 ontbreken, is het slechts met enige slagen om de arm
mogelijk om reconstructies zoals de bovenstaande te maken voor andere
plekken in de nieuwe stadsuitbreiding. Een perceelsgewijze analyse voor
het genoemde deel van de nieuwe stadsuitleg van Groningen is mogelijk
door extrapolatie van bekende gegevens. Belangrijk is de primaire
structuur van de nieuwe stadsuitleg, die uiteen valt in drie afzonderlijke
delen: ten eerste een structuur van hoofdstraten, die lopen van noord
naar zuid en de verbinding vormen tussen de oude stad en de nieuwe
poorten. De secundaire structuur bestaat uit een aantal straten die
parallel aan deze primaire structuur lopen, maar die niet direct een
doorgaande verbinding vormen. Het derde niveau wordt gevormd door
de smalle straten die loodrecht op deze assen liggen Zij vormen de
verbindingen tussen de primaire en secundaire structuur en waren
vooral in gebruik als woonstraten. Een uitzondering op deze structuur
vormen de pleinen en andere grote open ruimten, die in gebruik waren
voor bijvoorbeeld de kerk en het marktplein. Deze structuur is tot op de
dag van vandaag gehandhaafd gebleven, in het stratenplan en de nog
aanwezige bebouwing. In de primaire straten vinden we over het
algemeen langhuizen met twee verdiepingen, die met de korte zijde naar
de straat zijn gekeerd. In de tertiaire straten vinden we dwars
geplaatste huizen zonder verdieping. Dit type is ondiep, circa anderhalf
roede breed en minder dan een roede diep. In de secundaire straten is
een mengeling te zien van deze beide typen.

Over het algemeen vond de bebouwing plaats direct aan de rooilijn. In
veel gevallen is een latere opvulling van de grond achter het voorhuis
met bijgebouwen zichtbaar. Desondanks werd er vrijwel niet gewoond in
de gebouwen die achter de voorhuizen lagen. Dit proces van opvulling
van de achtertuinen, dat ook in veel middeleeuwse steden is terug te
vinden, is een belangrijke indicator van de woningnood en daarmee
tevens een aanwijzing voor speculatie. Taverne heeft in steden als
Leiden, Haarlem, Utrecht en Amsterdam kunnen waarnemen dat
dergelijke opvulling veelvuldig plaatsvond, en dat in bepaalde gevallen
zelfs bestaande bebouwing werd afgebroken om plaats te maken voor
meer kleinere woningen.568 Hoewel dergelijke processen in de
Middeleeuwse stad van voor de uitbreiding nog wel werden aangetroffen,

                                                
568 Taverne (1978), 184.
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waren zij in de Groningse Nieuwe Uitleg niet of nauwelijks aan de orde,
om de eenvoudige reden dat er weinig interesse was en bijgevolg ruimte
genoeg. Er was daardoor geen sprake van het elders zo gebruikelijke
proces van splitsen en opvullen (de zogenaamde burgage cycle). Over
de oorzaak van de geringe aantrekkingskracht van de nieuwe uitleg in
Groningen is eerder in dit boek gespeculeerd. Een mogelijke verklaring
voor de relatief zwakke bezetting van de nieuwe stadsuitbreiding is de
pestepidemie aan het begin van de twintiger jaren van de zeventiende
eeuw. 569

De rechterlijke archieven geven eveneens inzicht in het type
bebouwing.570 Alle verkoopakten die bij de gemeentesecretarie werden
aangebracht zijn geregistreerd in ruim 220 delen. Aangifte van de
verkoop was niet verplicht en gebeurde in veel gevallen ook niet direct
nadat de notariële akte was opgesteld. Uit een vergelijking van de data
van de verkoop met de plaats in de boeken is af te leiden dat op
sommige momenten veel oude akten werden aangegeven. In de meeste
gevallen is niet te achterhalen waarom een akte alsnog werd
ingeschreven, maar in sommige gevallen kan men een verband
vermoeden met historische gebeurtenissen zoals het uitbreken van een
epidemie of een dreigende oorlog. De belangrijkste reden voor het
aangeven van een akte was waarschijnlijk de wens een extra kopie als
bewijsstuk achter de hand te hebben. In de notariële akte werd, zoals in
de tegenwoordige koopakte, een aantal zaken vastgelegd over de
verkoop: de namen van de kopers en verkopers, en gegevens over het
verkochte object. Door het ontbreken van een kadastrale
grondadministratie en een eenduidig huisnummering systeem, is het niet
altijd mogelijk om een precieze en eenduidige locatie te geven.571 In de
zeventiende en achttiende-eeuwse koopakten werd ieder perceel
aangeduid met de namen van de omringende buren. In het merendeel
van de gevallen treffen we dan ook beschrijvingen aan in de vorm van:
ten noorden persoon X, ten oosten persoon Y, ten zuiden persoon Z en
ten westen de straat. Het is slechts deze laatste aanduiding van de
positie van de straat ten opzichte van de andere buren die een
plaatsbepaling mogelijk maakt.

                                                
569 Dat speculanten door het wegvallen van hun markt in de problemen zijn geraakt is

nauwelijks aantoonbaar, want er was geen toename van het aantal keerskopen.
570 G.A.G. r.a. IIIx.
571 Tegenwoordig is ieder stukje grond in Nederland ingedeeld in een systeem dat een

exacte aanduiding van de plaats geeft: ten eerste bij gemeentenaam, vervolgens
bij een letter voor de sectie en uiteindelijk met een nummer voor het perceel.
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Het onderhavige onderzoek, dat zich in eerste instantie richt op de
morfologische componenten, en niet op de bewoningsgeschiedenis van
de afzonderlijke panden, heeft zich moeten beperken tot een tentatieve
reconstructie van de bebouwing en bewoning in de Marktstraat en de
Nieuwe Ebbingestraat op basis van het bovengenoemde notarieel
archief.572 Daarvoor was het noodzakelijk om alle verkoopakten voor de
betreffende straat te lezen, de relevante gegevens in te voeren in een
database systeem en ze vervolgens te ordenen op de achternaam van de
koper. Door deze gegevens te ordenen zou het mogelijk moeten zijn een
historisch overzicht te maken van de eigenaren van de panden.573

Doordat in de akten soms ook de beroepen van de koper of verkoper zijn
opgenomen is zelfs een schematische sociaal topografische studie
mogelijk.574 Men moet echter voorzichtig zijn bij de interpretatie van
dergelijke gegevens. Het gaat in de akten immers om de eigenaars en
die hoeven niet altijd ook de bewoners te zijn. Eén van de manieren om
te controleren of de eigenaar ook bewoner was, is door de lijsten van de
bewoners te vergelijken met belastingregisters, zoals het drekgeld en
het lantarengeld register.575 In een aantal gevallen geven de notariële
archieven meer informatie over een perceel of de bebouwing ervan,
maar veelal blijven deze gegevens beperkt tot korte omschrijvingen van
het type bebouwing in de vorm huis en erf of woning met stal.

                                                
572 In eerste instantie is tijdens het onderzoek een begin gemaakt met een

reconstructie van de perceelstructuur op basis van de geschreven archiefbronnen.
Blaauw (1995).

573 Voor het maken van deze eigenaren geschiedenissen werd een
computerprogramma gebruikt dat combineerde op basis van de achternamen.

574 In veel gevallen werd het beroep opgenomen in de achternaam van de
betrokkenen, bijvoorbeeld de achternamen als bakker, smid, timmerman. Ook
komt voor dat plaatsnamen zijn opgenomen in het geval dat een persoon niet uit
Groningen kwam, bijvoorbeeld Van Embden, Van Deventer.

575 G.A.G. toeg. 1605, inv. 161r: kohier van het drekgeld, aangelegd in 1765; G.A.G.
toeg. 1605, inv. 138r: kohier van het lantarengeld, 1787. Door dat deze
belastingen per huishouden werden geïnd geven deze lijsten de namen van de
huurders of pachters.
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CONCLUSIE

In deze studie is geen poging gedaan een verdere reconstructie te
maken van de ontwikkeling van de bebouwing op verschillende ijkpunten
tussen 1620 en 1830. Theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar dit
veronderstelt een langdurig en arbeidsintensief (archief) onderzoek, dat
goeddeels buiten de doelstellingen van deze studie valt. Bovendien heeft
een onderzoek naar de bebouwing van twee straten laten zien dat een
dergelijk tijdrovend archiefonderzoek weliswaar interessante gegevens
oplevert over de sociaal-economische achtergronden van eigenaars en
bewoners, maar relatief weinig oplevert over de vorm en
vormverandering van de opstallen. Niettemin is een dergelijk onderzoek
wel uitvoerbaar en zelfs ook wenselijk. Een oplossing zou te vinden zijn
in de combinatie van de door het Engelse stadsgeografische onderzoek
geïnitieerde methode van terugwerken vanuit de vroegst bekende
betrouwbare kaart, met de in deze studie beproefde techniek van het
maken van overlappende kaarten.

De in dit hoofdstuk ondernomen morfologische analyse heeft duidelijk
laten zien dat het door de infrastructuur bepaalde vormkarakter van de
Groningse stadsuitleg niet dominant geometrisch van aard is, maar
getypeerd kan worden als een planmatige structuur waarin geometrie en
natuurlijke omstandigheden elkaar in evenwicht houden. Archivalisch
onderzoek toont onomwonden aan dat, net als elders in de Republiek, de
uitleg stapsgewijs en voorzichtig ter hand werd genomen, waarbij de
stedelijke overheden zich verantwoordelijk stelden voor de straataanleg
en verkaveling, en de bebouwing overlieten aan het particulier initiatief,
dat evenwel lang op zich liet wachten. Dankzij de in dit hoofdstuk
beproefde morfologische reconstructie van een klein gedeelte van de
nieuwe uitleg, is het mogelijk een hypothetische plankaart te maken van
het totale plan, op basis waarvan toekomstig onderzoek naar de
architectuur- en bewoningsgeschiedenis van de wijk mogelijk is.
Tenslotte is het mogelijk gebleken, om op basis van de gereconstrueerde
plattegrond van de oorspronkelijke lay-out en het maken van een serie
elkaar overlappende kaarten, het proces van vormverandering van
percelen te beschrijven op een vergelijkbare manier als in het Hallen-
onderzoek. Met een dergelijke diachrone cartografische reeks is tevens
een basis gelegd voor andere vormen van typo-morfologische analyses.
Daarnaast maakt de geautomatiseerde verwerking van cartografisch
materiaal een vergelijkend onderzoek naar transformatie processen in
diverse steden mogelijk.


