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Leren van de Romeinse palazzi

In de uitwerking van het schetsmatige voorstel 
werd direct gezocht naar beelden en materi-
alen. Gezamenlijk stelden de studenten een 
samenhangend stuk Rome voor. De realiteit 
van de productie en het bouwen was essenti-
eel. Binnen de studio werd de woningbouw-
opgave behandeld vanuit het verband tussen 
stadsweefsel, woningtypologie en architecto-
nische uitwerking. 

Bijzondere aandacht werd gegeven aan het 
onder de knie krijgen van Photoshop. Deze 
vaardigheid was direct toepasbaar in het ont-
werp.

In de ontwerp- en onderzoeksstudio stond een 
aspect van de vitaliteit van Rome centraal: de 
versmelting van haar historische en heden-
daagse wooncultuur. De vraag was waarom 
de Romeinse palazzi al zó lang functioneren, 
en wat de lessen van hun duurzaamheid zijn. 
Rome’s traditionele stadsblokken vormen een 
rijke verzameling aan varianten op het palaz-
zo-type. Daarin is de expressie en waarde van 
het hof net zo belangrijk als het exterieur van 
het blok. 

De studenten leverden een analyse met een 
zwart-wit isometrie en een gekleurde detail-
weergave van een Romeins palazzogevel. 
Vervolgens maakten zij zelf een ontwerp voor 
een hedendaags palazzo met een gemengd 
woon/werkprogramma. Ook dit ontwerp werd 
gepresenteerd met een gekleurde detailweer-
gave en heldere zwart-wit tekeningen.

De studenten lazen een aantal teksten over het 
onderwerp typologie. De nadruk lag daarbij op 
de woningbouwtypologie die specifieke regio-
nale kwaliteiten bevordert, zoals die o.a. door 
Christ en Gantenbein naar voren is gebracht. 
Elke student koos een eigen referentiepalazzo 
en maakt daarvan een typologische analyse 
waarin de relatie tussen plattegrond, doorsne-
de en gevel van het betreffende gebouw duide-
lijk wordt. 

Referentiepalazzi
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Palazzo Baldassini Palazzo Firenze



8 9

Palazzo Villa Farnesina

Fragment (Anna Wisse)

Palazzo Villa Farnesina

Isometrie (Anna Wisse)
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Palazzo Vidoni Cafferelli

Fragment (Ivo van Doorn)

Palazzo Vidoni Caffarelli

Isometrie (Ivo van Doorn)
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Gevel Palazzo Vidoni-Caffarelli (Ivo van Doorn)

Palazzo Vidoni Cafferelli Palazzo Vidoni Caffarelli

Gevel Palazzo Caprini (Ivo van Doorn)

Gevel Palazzo Caffarelli (Ivo van Doorn)

Plattegrond Palazzo Vidoni-Caffarelli (Ivo van Doorn)

Plattegrond Palazzo Baldassini (Ivo van Doorn)
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Palazzo Massimo di Pirro Palazzo Massimo di Pirro

Isometrie (Lieuwe Oldersma)Geveluitslag (Lieuwe Oldersma)
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Palazzo Gaddi

Fragment (Aiham Almelhem)

Palazzo Gaddi

Isometrie (Aiham Almelhem)



Palazzo Mattei di Giove, Rome
Architect: Carlo Maderno - Tekenaar: Stefan Brouwer
Tussenpresentatie 04-10-2019 - Studio ‘De Romeinse Palazzo’

Palazzo Mattei di Giove, Rome
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Palazzo Mattei di Giove, Rome
Architect: Carlo Maderno - Tekenaar: Stefan Brouwer
Tussenpresentatie 04-10-2019 - Studio ‘De Romeinse Palazzo’
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Palazzo Mattei di Giove

Fragment (Stefan Brouwer)

Isometrie (Stefan Brouwer)

Palazzo Mattei di Giove



Gevel fragment
Palazzo Farnese (1515-1589), Rome

Schaal 1:30

Gevel fragment
Palazzo Farnese (1515-1589), Rome

Schaal 1:30
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Palazzo Farnese

Gevelfragment (Sophie Dogterom) Isometrie (Sophie Dogterom)

Palazzo Farnese



Palazzo Spada  Gevelstudie
Victor van Nieukerken
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Palazzo Spada  Gevelstudie
Victor van Nieukerken
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Palazzo Spada  Gevelstudie
Victor van Nieukerken

1m 2m 3m 4m

GSEducati
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Palazzo Giordano

Fragment (Victor van Nieukerken)

Palazzo Giordano

Isometrie (Victor van Nieukerken)



PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE
GEVEL FRAGMENT 1:20

PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE
GEVEL FRAGMENT 1:20

PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE
GEVEL FRAGMENT 1:20
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Palazzo Massimo Alle Collone

Fragment (Gian Burgers)

Palazzo Massimo Alle Collone

Isometrie (Gian Burgers)



Palazzo Massimo Alle Collone Palazzo Massimo Alle Collone

Plattegrond Palazzo Massimo Alle Collone (Gian Burgers)Plattegrond Palazzo Gaddi (Gian Burgers) Plattegrond Palazzo Baldassini (Gian Burgers)Plattegrond Palazzo Bufalo (Gian Burgers)
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Fragment (Joep van Prooijen)

Palazzo Mattei Caetani Palazzo Mattei Caetani

Isometrie (Joep van Prooijen)
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Palazzo Mattei Caetani Palazzo Mattei Caetani

Gevels (Joep van Prooijen) Doorsnede en gevel (Joep van Prooijen)



della Valle

della Valle

della Valle
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Fragment (Remco van den Broek)

Palazzo Della Valle

Isometrie (Remco van den broek)

Palazzo Della Valle



sion

MATTEI DI PAGANICA

Via Michelangelo Caetani 32, Roma

sion

MATTEI DI PAGANICA

Via Michelangelo Caetani 32, Roma

sion

MATTEI DI PAGANICA

Via Michelangelo Caetani 32, Roma
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Fragment (Anouk van Strien)

Palazzo Mattei Di Paganica Palazzo Mattei Di Paganica

Isometrie (Anouk van Strien)
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Fragment (Harmen van der Wilt)

Palazzo Firenze Palazzo Firenze

Isometrie (Harmen van der Wilt)



Gevelsegment: 
Palazzo Osolli 

Peruzzi &Sangallo - 1520

Gevelsegment: 
Palazzo Osolli 

Peruzzi &Sangallo - 1520
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Fragment (Melvin van den Houdt)

Palazzo Vidoni Caffarelli

Trapgevel

Palazzo Vidoni Caffarelli

Isometrie (Melvin van den Houdt)
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Palazzo Vidoni Caffarelli

 Uitslag hof en plattegrond (Melvin van den Houdt)

Palazzo Vidoni Caffarelli

 Gevel (Melvin van den Houdt)
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Palazzo Baldassini

Fragment (Tom Visser)

Palazzo Baldassini

Isometrie (Tom Visser)
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Bijschrift?
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De studenten hebben een gebouw ontworpen 
dat gebaseerd was op de palazzotypologie. 
Zij begonnen met een typologisch schema, 
een model, binnen een denkbeeldige verka-
veling van stadsblokken aan weerszijden van 
Via della Conciliazione in Rome. Het model 
moest inzicht geven in de ruimtelijke opbouw 
van het blok, de ontsluiting, de massa en de 
oriëntatie op de Via della Conciliazione en de 
andere straten.

Op basis van deze modelmatige verkenning 
werkte iedere student een bouwblok binnen 
de verkaveling uit. Daarbij was de opgave om 
het model aan te passen op de positie in de 
stad en om in overleg met de medestudenten 
te komen tot een samenhangend ensemble 
rondom de Via della Conciliazione. Na de pre-
sentatie van het eerste model is twee stappen 
gewerkt.

In de eerste stap werd het model verfijnd tot 
een locatiespecifiek ontwerp dat in zwart-wit 
gevels, doorsneden en plattegronden werd 
gepresenteerd. Parallel daaraan werd begon-
nen met detailstudies van de gevels, die in 
kleur werden gepresenteerd. Beeld en orga-
nisatie werden dus onafhankelijk van elkaar 
ontwikkeld.

In de tweede stap zijn beeld en organisatie 
naar elkaar toegewerkt. Deze rationele ont-
werpmethodiek van convergentie wijkt bewust 

Het ontwerp van het Palazzo

af van de cyclische ontwerpmethoden die 
doorgaans worden onderwezen en die meer 
intuïtief zijn. Het eindproduct was een vol-
ledige set zwart-wit plantekeningen en een 
gekleurd gevelfragment, waarbij de stoffelijke 
uitwerking en de modelmatige opzet van de 
palazzi elkaar beïnvloed hebben.

Kavels



ANNA WISSE

APERTO IN UNA CHIUSURA
EEN OPEN MAAR BESLOTEN ONTWERP WAAR DE TOEPASSING VAN 

ANDRONES, PORTONES EN LOGGIAS CENTRAAL STAAN

ANNA WISSE

APERTO IN UNA CHIUSURA
EEN OPEN MAAR BESLOTEN ONTWERP WAAR DE TOEPASSING VAN 

ANDRONES, PORTONES EN LOGGIAS CENTRAAL STAAN
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Fragment (Anna Wisse)

Palazzo i

Plattegrond (Anna Wisse)

Palazzo i



Palazzo ii Palazzo ii

RIGHT CORNER SOUTH ELEVATION  
1:20

RIGHT CORNER SOUTH ELEVATION  
1:20

RIGHT CORNER SOUTH ELEVATION  
1:20
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Fragment (Ivo van Doorn)
Plattegrond (Ivo van Doorn)



GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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Doorsnede en gevels (Ivo van Doorn) Gevels (Ivo van Doorn)
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Palazzo iii Palazzo iii

Gevel en plattegrond (Lieuwe Oldersma)Gevelfragment (Lieuwe Oldersma)
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Fragment (Aiham Almelhem)

Palazzo iv Palazzo iv

Plattegrond (Aiham Almelhem)



Symbiotisch van buiten, ongebonden van binnen

Palazzo V

58 59

Fragment (Stefan Brouwer)

Palazzo v Palazzo v

Plattegrond (Stefan Brouwer)



“Drie oases om rustig te wonen in de 
hecktiek in het midden van de stad. 
Een tijdloze klassieke verschijning 
met ironische details.”

Sophie Dogterom
Het Romeins Palazzo

“Drie oases om rustig te wonen in de 
hecktiek in het midden van de stad. 
Een tijdloze klassieke verschijning 
met ironische details.”

Sophie Dogterom
Het Romeins Palazzo
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Fragment (Sophie Dogterom)

Palazzo vi Palazzo vi

Plattegrond (Sophie Dogterom)



Gevelfragment 1:20

Victor van Nieukerken

Gevelfragment 1:20

Victor van Nieukerken

Gevelfragment 1:20

Victor van Nieukerken
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Palazzo vii

Fragment (Victor van Nieukerken) Type kamer (Victor van Nieukerken)

Palazzo vii
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Palazzo vii Palazzo vii

Plattegrond (Victor van Nieukerken)Plattegrond bg (Victor van Nieukerken)
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Gevel en doorsnede (Victor van Nieukerken) Gevels (Victor van Nieukerken)

Palazzo vii Palazzo vii



Palazzo viii

GEVEL ‘VIA DELLA CONCILIAZIONE’
FRAGMENT 1:20

Palazzo viii

GEVEL ‘VIA DELLA CONCILIAZIONE’
FRAGMENT 1:20

GEVEL ‘VIA DELLA CONCILIAZIONE’
FRAGMENT 1:20
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Fragment (Gian Burgers) Gevel en plattegrond (Gian Burgers)



Palazzo viii Palazzo viii

70 71

Gevel en doorsnede (Gian Burgers) Gevels (Gian Burgers)



Palazzo viii Palazzo viii
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Isometrie (Gian Burgers) Type kamer (Gian Burgers)



Palazzo ix Palazzo ix
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Fragment (Joep van Prooijen) Gevel en plattegrond (Joep van Prooijen)
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Palazzo x

Fragment (Remco van den Broek)

Palazzo x

Plattegrond (Remco van den Broek)



PALAZZO XIPALAZZO XI

PALAZZO XI
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Fragment (Anouk van Strien)

Palazzo xi Palazzo xi

Plattegronden (Anouk van Strien)
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Gevels en doorsnede (Anouk van Strien)

Palazzo xi Palazzo xi

Gevel en doorsnedes (Anouk van Strien)



Palazzo xii Palazzo xii
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Fragment (Harmen van der Wilt) Type kamer (Harmen van der Wilt)



Palazzo xii Palazzo xii

berging
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Gevel en plattegrond (Harmen van der Wilt) Doorsnede en plattegrond (Harmen van der Wilt)



1:20

1:20
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Palazzo xiii Palazzo xiii

Plattegrond (Melvin van den Houdt)Gevelfragment (Melvin van den Houdt)
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Palazzo xiii Palazzo xiii

Gevels (Melvin van den Houdt)Gevels en doorsnede (Melvin van den Houdt)



Gevelimpressie

Plattegrond

schaal 1:20

schaal 1:20

Gevelimpressie

Plattegrond

schaal 1:20

schaal 1:20

Gevelimpressie

Plattegrond

schaal 1:20

schaal 1:20
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Palazzo xiv

Fragment (Tom Visser)

Palazzo xiv

Gevel en plattegrond (Tom Visser)
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Jean Castex te gast op de RAvB

Op 22 november gaf de Franse historicus en 
architect Jean Castex een lezing op de Rot-
terdamse Academie van Bouwkunst. Castex 
vertelde over zijn beroemde collega uit de 
renaissance, Andrea Palladio. Maar dat bleek 
slechts een middel om iets anders zeggen.

Jean Castex is medeauteur van het boek De 
Rationele Stad dat in 1984 in het Nederlands 
verscheen. Ik dacht hem een compliment 
te maken door op te biechten dat het boek 
mijn leven als student weliswaar zwaar had 
gemaakt, maar dat het mijn ontwerppraktijk 
heeft vereenvoudigd. Met praktische voorbeel-
den demonstreerde De Rationele Stad dat niet 
te knoeien valt met de woonomgeving. 

Weerbarstig is bijvoorbeeld het verschil tussen 
de voorkant en de achterkant van een huis. De 
modernistische woning met veel glas negeert 
de manier waarop bewoners die in bezit ne -
men en hun verhouding tussen hun privédo-
mein en de publieke ruimte willen regelen. 
Niet voor niets luidt de Franse titel: Formes 
urbaines, de l’l’îlot à la barre. De Nederlandse 
titel is misleidend. Ik lees het boek niet als 
een onbevooroordeelde studie naar zoiets als 
rationele steden, maar als een pleidooi voor 
stedelijke vormen, gebaseerd op de teloorgang 
van het gesloten bouwblok die plaats maakte 
voor de problematische strokenbouw. Voor 
generaties bouwkundestudenten was het een 
doorslaggevend handboek.

Castex nam mijn compliment niet aan. 
Hij distantieerde zich direct van het boek. 
Philippe Panerai was de hoofdauteur. Hijzelf 
schreef alleen het eerste hoofdstuk (over het 
Parijse stadsblok van de 19e eeuw, een hoofd-
stuk dat inderdaad minder didactisch is dan 
de overige). Castex werkte nadien verder aan 
de architectuur van de renaissance, de stads-
ontwikkeling van Chicago en Frank Lloyd 
Wright. Hij interesseerde zich nooit voor een 
enkel werkveld, stijl of tijdvak.

Castex, inmiddels 77 jaar oud, is niet van het 
anything goes. In Rotterdam sprak hij over 
de architectuur van Palladio aan de hand van 
diens levensloop. De rijke Trissino ontdekte 
het talent van de architect toen hij nog steen-
houwer was. Hij nam hem mee naar Rome om 
de oudheid te bestuderen, gaf hem werk en 
introduceerde hem in de juiste culturele krin-
gen. Let wel: op reis moest de jonge ambachts-
man achter de koets van zijn weldoener aan 
sjokken. 

En relevanter: Palladio werd bedreven in het 
munten van onvolledig succes, dat bovendien 
niet altijd aan hem zelf was toe te schrij-
ven. Terwijl Palladio zich onderscheidde 
met de soliditeit van zijn gebouwen had hij 
het te doen met grillige bouwkavels en dito 
opdrachtgevers. Zijn handboeken presente-
ren geïdealiseerde, geometrische en complete 
ontwerpen. “Gebouwen die hij zelf niet kon 

De typeleer

Hans van der Heijden



Lezing Karin Templin in Rome
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maken,” stelde Castex vast. Nederigheid 
gekoppeld aan grootspraak, gemanipuleerde 
zuiverheid en pragmatiek, het zijn nog steeds 
onmisbare eigenschappen van de starchitect.

Om het werk van Palladio te duiden gebruik-
te Castex de typeleer, de typologie. Gelukkig 
haalde hij de begrippen type en typologie niet 
door elkaar. Het type staat voor onverander-
lijke arrangementen in de architectuur. Met 
enige goede wil is vol te houden dat een type 
op een unieke manier verbonden kan zijn aan 
een ontwerper of opdrachtgever, denk aan de 
McDonald’s-restaurants. De typologie is de 
leer van die typen, die ordent en rangschikt. 
Als beschouwende discipline is de typologie 
per definitie onpersoonlijk. Door Palladio’s 
publicaties werd zijn werk herhaalbaar. Het 
werd deelbaar en tot op heden invloedrijk.

Castex deed nog twee opmerkelijke dingen. 
Hij benadrukte het belang van bouwkundi-
ge kennis. Daaruit kwam Palladio’s carrière 
immers voort. En Castex liet zijn eigen schet-
sen zien. Hier stond een praktiserende archi-
tect die zijn vak in bevattelijke termen wenste 
te stellen.

Ik vroeg Castex naar de ontwikkeling van zijn 
typeleer na De Rationele Stad. Het antwoord 
heb ik in mijn oren geknoopt. Hij zei dat hij 
de typologie niet alleen ordent en problema-
tiseert, maar zelf ook creatief vermogen bezit. 

Mijn Rotterdamse studenten benutten precies 
die kracht. Zij begrijpen bestaande typen door 
die te tekenen en te interpreteren; en ontwer-
pen er daarna zelf een eigentijdse vorm voor 
– op weg naar een architectuur die op zichzelf 
ook weer deelbaar is. Tussen de idealisering 
van de architectuur en de totale pragmatiek 
ligt een groot kennisveld dat creatief te benut-
ten is.

Deze tekst verscheen op 10 december 2019 op 
www.architectenweb.nl onder de titel Castex.
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Groep in Palazzo Giordana
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