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 Inleiding 
De aanleiding voor dit essay was het H-huis van 
Christian Rapp aan de Scheepstimmermansstraat 
in Amsterdam. Dit huis, ook wel het “Huis zonder 
eigenschappen” genoemd heeft een sterke band 
met het boek “De man zonder Eigenschappen” van 
Robert Musil. Dit boek gaat over Ulrich die in het 
Wenen van begin twintigste eeuw woont. Hij 
denkt geen eigenschappen van zichzelf te hebben, 
maar ontleend ze aan de situatie waarin hij 
verkeert. Het huis zonder eigenschappen is een 
huis dat zich onttrekt aan de waan van de dag om 
als opzichzelfstaand object te functioneren.  
 Er zijn vanuit dit huis lijnen te trekken naar 
de architectuurgeschiedenis. Er zijn relaties met 
bijvoorbeeld het oerhuis en de filosofische 
benadering van het ontwerpen. Er is ook een band 
met de abstracte architectuur, het huis is een 
abstracte compositie op zich, en heeft mede door 
zijn abstractheid een ander karakter dan de 
omliggende woningen. De lijn naar de abstracte 
architectuur roept gelijk de vraag op wat abstracte 
architectuur dan wel is. Dat is wat er onderzocht is 
in het volgende essay, aan de hand van het werk 
van Theo van Doesburg en Peter Eisenman. De 
relatie van deze architecten en het H-huis is te zien 
aan het abstracte karakter en de plaats die 
functionaliteit in neemt in het huis. Hoe de lijn van 
abstracte architectuur verder uitgewerkt wordt in 
het huis is buiten beschouwing gelaten.  
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Jacques Louis David – Marats dood (1793) 

 
Sissley – De brug van Morot in de zomer (1888) 

Abstracte architectuur? 
Omdat architectuur in feite altijd abstract is 
vanwege het medium waarmee gewerkt wordt is er 
de vraag wat abstracte architectuur dan wel zou 
zijn. Wat is er abstract aan abstracte architectuur? 
De ontwikkeling van abstracte architectuur kent 
twee grote stappen; eerst de formulering van de 
noodzaak tot abstractie door van Doesburg, 
gevolgd door het breken met de functie door 
Eisenman. Aan de hand van deze twee architecten 
kan dan ook een lijn getrokken worden vanuit het 
verleden naar tegenwoordig om antwoord te 
vinden op de vraag wat abstracte architectuur is. 
De invloed van de ideologie op de noodzaak voor 
abstractie is erg groot en verdiend daarom ook 
aandacht. 
 
 
Schilderkunst  
De schilderkunst is altijd al verbonden geweest 
met architectuur. De opkomst van de abstracte 
schilderkunst leidt dan ook tot een abstracte 
architectuur. In de ontwikkeling van de 
schilderkunst heeft de benadering van het beeld 
lange tijd centraal gestaan. Een schilder probeerde 
zo realistisch mogelijke afbeelding van de 
werkelijkheid te geven. De techniek werd 
verfijnder en het beeld realistischer. Uitvindingen 
als het perspectief en de camera obscura zorgden 
ervoor dat het beeld sterk realistisch werd.  
 Binnen het impressionisme en later het 
expressionisme werd voor het eerst bewust het 
ideaal van het schildersdoek als venster op de 
werkelijkheid losgelaten om een impressie te 
kunnen geven van hetgeen waargenomen werd. 
Verschillende kleuren werden ongemengd naast 
elkaar gezet, zonder strakke omlijning. Lijn en 
kleur werden elementen die los van elkaar 
gebruikt kunnen worden om een indruk of  

 



 
 expressie weer te geven. Verder werden de 

schilderijen minder gedetailleerd, er werden 
minder elementen gebruikt om meer weer te 
geven. De breuk met de weergave van de 
werkelijkheid en daarmee de opkomst van de 
echte abstracte kunst ontstond in de laat 19e, vroeg 
20e eeuw. De overgang van een abstractie van de 
werkelijkheid naar een volledige abstractie heeft 
grote invloed gehad op de ontwikkeling van de 
schilderkunst. 
 Volledige abstractie houdt in dat er een 
compositie gemaakt wordt van elementen die geen 
uitdrukking meer geven, zoals lijnen en vlakken. 
Deze elementen worden gebruikt in een 
compositie die geen afbeelding meer is van de 
werkelijkheid. In plaats van de werkelijkheid te 
reduceren in vorm en kleur (wat zelfs realistische 
schilderkunst in feite doet) werd er een nieuwe 
beeldtaal ontwikkeld die niets meer te maken heeft 
met de werkelijkheid.  
De abstracte elementen zoals Piet Mondriaan 
(1872-1944) ze gebruikte in de eerste volledig 
abstracte schilderijen waren dan ook geen 
vereenvoudigingen van de werkelijkheid, 
gecombineerd tot een beeld van de werkelijkheid. 
Het waren elementen die geen relatie meer hadden 
met de werkelijkheid, gecombineerd tot iets dat 
geen afbeelding was.  
 
Abstractie houdt in dat er iets weergegeven werd 
zonder de tussenkomst van het beeld. Zoals Theo 
van Doesburg (geboren als Christian Emil Marie 
Küpper, 1883-1931) het in 1916 verwoorde: “Het 
van de natuur afgetrokken schilderstuk, het 
moderne, zoo gy wilt, bedoelt: God de Vader, of 
het Universum oogenblikkelijk zonder 
intermédiaire elementen (voorstellingen) 
vertolken.”  [1] 
 

 
 
 

 
Pier and ocean – Piet Mondriaan (1915) 
 

 
Glas-in-loodcompositie – T. van Doesburg (1917) 
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         Theo van Doesburg 
 
 

zdfsf  
           Theo van Doesburg – Grondelementen                 
.          van de beeldhouwkunst (1922)      

De Stijl en de Nieuwe Beelding 
In 1917 vormden een aantal kunstenaars en 
architecten De Stijl. Onder hen waren Theo van 
Doesburg, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en ook 
architect J.J.P. Oud. Het eerste manifest volgde in 
1918, waarin vooral de noodzaak tot vernieuwing 
en een breuk met het verleden benadrukt wordt. 
De term die De Stijl-leden gebruikte voor hun 
werk was Nieuwe Beelding of neo-plastiek. In de 
eerste fase werd de groep vooral beïnvloedt door 
de ideeën van Frank Lloyd Wright en het werk van 
de wiskundige M.H. Schoenmakers. Deze 
Schoenmakers vormde de metafysische basis, 
ontleend aan zijn boeken “Het Nieuwe 
Wereldbeeld” en “Beeldende Wiskunde”. Deze 
basis werd in die tijd aangevuld met ideeën van 
naast Wright ook Berlage.  
 
De breuk met het verleden die voorgesteld werd in 
het manifest zorgde voor een radicale afwijzing 
van “verouderde” architectuurprincipes. De 
nieuwe principes, zoals door van Doesburg 
beschreven in “De Nieuwe Architectuur” (uit 
1923) stelden vast dat de nieuwe architectuur 
functioneel en economisch moest zijn, maar het 
belangrijkste was dat er een nieuwe esthetica 
noodzakelijk was. De breuk met het verleden komt 
het duidelijkst naar voren in de eis van een open 
architectuur. Een van de principes is: “De nieuwe 
architectuur heeft de wand doorbroken en 
zodoende de gescheidenheid van binnen en buiten 
te niet gedaan.” [2] Door niet meer binnen een 
afgesloten volume te ontwerpen werd er een heel 
nieuw beeld gecreëerd en gebroken met de vormen 
van het verleden. De functionele ruimtes binnen 
de nieuwe plattegronden werden vanuit een 
centraal punt naar buiten geworpen en hadden een 
doorlopende lijn door de kamers.  
 

 

 



 
  De composities die ontstonden mochten 

niet symmetrisch zijn, en zeker geen relatie 
hebben met de typologie van de voorgaande 
architectuur. De vlakken en kolommen die van 
Doesburg gebruikte waren abstract, het waren 
vlakken zonder uitbeelding die verenigd werden 
tot een compositie die groter is dan de som der 
delen.  
 Wat opvalt is dat het raam eigenlijk niet 
meer in de klassieke vorm terug mocht komen, 
maar dat in de praktijk er wel degelijk gaten in de 
muren gemaakt worden om als raam te dienen. In 
het zevende principe zegt van Doesburg: 
“….Nergens ontstaat een gat of een leegte, alles is 
door zijn contrast sterk bepaald.” [3] Toch strookt 
dit niet echt met het beeld dat bijvoorbeeld het 
later besproken Maison Particulière laat zien. De 
voorgestelde breuk met het volume is ook niet zo 
definitief als ze geformuleerd werd; in het Maison 
Particulière zijn duidelijk een aantal gegroepeerde 
volumes te herkennen die door ze in te vullen met 
vlakken afgezwakt worden. De principes zijn ook 
niet zo dwingend als ze doen voorkomen, er zit 
een grote mate van subjectiviteit in de toepassing 
ervan.  
 
 
Theo van Doesburg, Hôtel Particulier 
In 1920 maakt van Doesburg in het atelier van 
Mondriaan te Parijs kennis met galeriehouder 
Léonce Rosenberg. Deze is enthousiast over het 
werk van Mondriaan en de teksten van van 
Doesburg en wil een expositie van Mondriaan en 
andere leden van de Stijl. Verder geeft hij aan dat 
hij een buitenhuis met tuin wil laten bouwen, en 
dat hij daarvoor de Stijlgroep heeft gekozen als 
ontwerpers. Dit Hôtel Particulier of Maison 
Rosenberg vormt aanleiding tot een expositie van 
het werk van de Stijl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  C. van Eesteren – Plattegrond van de begane   
bgrond (1923) Maison Rosenberg 
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  Van Doesburg ontmoette in Weimar, waar hij 
woont bij het Bauhaus, in mei 1922 de jonge 
architect Cor van Eesteren. Omdat de architect 
J.J.P. Oud gebroken heeft met de Stijl ziet van 
Doesburg in van Eesteren een goede nieuwe 
partner. Van Eesteren wordt sterk beïnvloed door 
de ideeën van van Doesburg over “Nieuwe 
Beelding”, en begint met het ontwerpen van het 
Maison Rosenberg. Het ontwerp wordt met van 
Doesburg besproken, en vervolgens naar Gerrit 
Rietveld in Utrecht gestuurd om zijn inbreng te 
ontvangen. Rietveld schrijft echter dat hij het te 
druk heeft, maar zal wel de maquette maken. Het 
idee was dat van Eesteren en Rietveld zich met de 
plattegrond en constructie bezig zouden houden en 
van Doesburg met de kleur en het interieur. Uit 
tijdgebrek blijft de maquette echter wit en worden 
er geen details gemaakt van de interieurs. Van 
Doesburg is hier erg teleurgesteld over, kleur is 
immers een van zijn belangrijkste thema’s. Er 
begint wrijving te ontstaan tussen van Eesteren en 
van Doesburg. Van Eesteren ziet van Doesburg 
vooral als een schilder en schrijver terwijl van 
Doesburg zich kwaad maakt omdat hij vind dat 
van Eesteren zonder van Doesburg de nooit de 
architect had kunnen zijn die hij nu is. Toch zetten 
ze de samenwerking door, en hebben ze wel 
degelijk respect voor elkaar’s inbreng.  
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
T. van Doesburg, C. van Eesteren en T. Rietveld – Maquette voor Maison Rosenberg (1923) 
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 Maison Particulière 
Voor de expositie in de galerie van Rosenberg in 
1923 maakt van Doesburg ook een tweede 
ontwerp, met een aan het Hôtel verwant 
programma. Dit huis is grotendeels door van 
Doesburg ontworpen en, ondanks de 
meningsverschillen, weer met van Eesteren 
uitgewerkt. De ideeën van van Doesburg, zoals 
later samengevat in de 16 architectuurprincipes, 
komen hier veel sterker tot uiting dan in het Hôtel 
Particulier. Het huis bestaat uit een blok, waar per 
verdieping blokken uitschuiven. Door de blokken 
vanuit het centrum naar buiten te schuiven ontstaat 
een beeld dat asymmetrisch en geen voor- of 
zijkant meer heeft. Van Doesburg grijpt dit 
ontwerp aan om zijn mening over kleurgebruik te 
laten zien, een kans die hij met het Hôtel 
Particulier niet kreeg. In dit huis, en in het 
algemeen sinds de samenwerking met van 
Eesteren, gaan schilderkunst en architectuur 
samen. Van Doesburg gebruikt hier de term 
contra-compositie voor zijn kleurgebruik. In 
tegenstelling tot voorgaande projecten worden hier 
hele wanden van kleur voorzien in plaats van over 
de muur verspreide kleurcomposities. van 
Doesburg gebruikt de kleuren rood, geel en blauw 
om hoogte, lengte en breedte aan te geven. Dit 
komt voort uit het werk van de wiskundige/ 
filosoof M.H. Schoenmaekers, die stelt dat geel 
staat voor het verticale, als de zonnestralen, en dat 
blauw horizontaal is omdat dit de contrasterende 
kleur is van geel. Rood wordt gebruikt als 
samensmelting van geel en blauw. Contra-
compositie houdt in dat de betekenis van de 
kleuren de richting van de vlakken afbreekt. 
Sommige smalle verticale elementen worden 
bijvoorbeeld blauw (voor breedte), en liggende 
elementen geel (voor hoogte). 
 

 

 



 
  

 
 
 
 
 

 
       T. van Doesburg en C. van Eesteren – Axonometrie (1923) Maison Particulière 
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T. van Doesburg en C. van Eesteren – Contra-
constructie (contruction des couleurs) (1923) 
Maison Particulière 
 

 
T. van Doesburg – Schematische voorstelling van 
een tesseract (1925) 

 In de expositie van 1923 wordt ook voor het eerst 
de axonometrische tekenwijze gebruikt. Dit wordt 
gedaan om de gelijkwaardigheid van alle vlakken 
te laten zien, en past volgens van Doesburg beter 
bij het tijdruimtelijke karakter van het werk. Dit 
tijdruimtelijk karakter komt later ook naar voren in 
de “Constructions des couleurs dans la 4me 
dimension de l’espace temps” [4], schema’s van 
het ontwerp. Het gebruik van deze vierde dimensie 
is iets dat altijd aanwezig is in het latere werk van 
van Doesburg. De vierdimensionale tesseract gaat 
later een belangrijke rol krijgen in het werk van 
van Doesburg, maar hij heeft nooit echt grip 
gekregen op de vierde dimensie. Het is wel 
aanwezig in de teksten, maar leidt niet tot concrete 
ontwerpcriteria. De schema’s van het huis laten 
goed het abstracte zien. Het geheel bestaat uit 
lijnen en vlakken die een grote driedimensionale 
compositie vormen. Al de elementen en ook de 
compositie zijn abstract.  
 
 
Ideologie 
Het verhaal over de vierde dimensie is typerend 
voor de metafysische inslag in het werk van van 
Doesburg. Een combinatie van religieuze 
motieven en wetenschap. Deze religieuze 
benadering van de groei van de mens door 
wetenschap is niet vreemd in die tijd. Het 
socialisme zag in de techniek een belangrijke 
factor voor de ontwikkeling van het proletariaat. 
Ook van Doesburg is geïnteresseerd in de 
techniek, die volgens hem een nieuwe 
samenleving mogelijk maakt, maar hecht meer 
waarde aan de spirituele kant. Dit wordt ook 
duidelijk uit zijn teksten. In “Vernieuwing van de 
kunst en architectuur in Europa” [5]spreekt hij 
naast fysiek-functionele ook over psychisch-
functionele behoeften van de moderne mens. Deze 
psychisch-functionele kant heeft te maken met 

 

 



 

  

 

 

 
T. van Doesburg en C. van Eesteren – 
Plattegronden (1923) Maison Particulière 
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 het ervaren van het goddelijke door abstracte 
kunst. Al de afgeleiden van deze psychisch-
functionele behoeften zijn terug te vinden in de 16 
principes van de architectuur; al de 
beeldbepalende principes hebben hun uiteindelijke 
basis volgens van Doesburg in de spirituele kant 
van esthetica. Hij stelt de esthetica voorop op basis 
van het religieuze motief van het ervaren van het 
goddelijke. Vervolgens combineert hij dit 
religieuze motief met wetenschappelijke theorie. 
Deze theorie is echter wel ondergeschikt aan het 
religieuze. Hiermee zet van Doesburg zichzelf 
middenin het humanisme, dat de ontwikkeling van 
de mens door wetenschap binnen een religieuze 
context bekijkt. Hier treed ook mystificatie op, het 
ontwerpproces is vanwege de religieuze invloed 
niet te benaderen als een rationeel proces. Dit zal 
de van oorsprong schilder van Doesburg 
waarschijnlijk niet als probleem hebben gezien. 
 Zijn nadruk op de functionele kant laat ook 
zien dat hij de mens centraal stelt in het 
ontwerpproces. Verder is het idee van compositie 
met een betekenis groter dan die van de som der 
delen ook te bezien vanuit een humanistische 
traditie. De breuk met het verleden is er wel in 
vorm, maar het idee van element en ordening is 
iets dat al in de klassieke architectuur gebruikt 
werd. Hoewel de breuk met het verleden in 
verschijning en uitgangspunten aanwezig is, is er 
in principe geen breuk met de traditie van het 
bouwen. De elementen zijn nieuw, de 
ordeningsprincipes grotendeels ook, maar de 
methodiek is hetzelfde als bij de voorgangers. 

 

 



 
 

 
T. van Doesburg en C. van Eesteren – Contra-
constructie (Analyse de l’architecture) (1923) 
Maison Particulière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T. van Doesburg en C. van Eesteren – Contra-
constructie (Analyse de l’architecture) (1923) 
Maison Particulière 
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Ontwikkelingen na De Stijl 
De ideeën van Theo van Doesburg en De Stijl 
hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling 
van met name de Nederlandse architectuur. 
Generaties architecten zijn aan de slag gegaan met 
het werk van van Doesburg. Hierbij werd vooral 
de functionele kant benadrukt, maar werden er ook 
pogingen ondernomen om de esthetica te 
vervolmaken. Verder is het samenvoegen van 
elementen tot een abstracte compositie van groot 
belang geweest, ook buiten Nederland. Er is een 
grote verwantschap te zien in het werk van Peter 
Eisenman in de serie Houses I tot en met X en het 
werk van van Doesburg. Eisenman analyseerde de 
methodiek van van Doesburg, en rekende er later 
mee af.  
 
 
Peter Eisenman, House I t.m. IV 
Deze serie huizen wordt gekenmerkt door een 
verkenning en een omschakeling. In de eerste vier 
begon Eisenman met het verkennen van de 
wetmatigheden in de architectuur. Deze ontwerpen 
zijn eigenlijk onderzoeken aan de hand van een 
ontwerp. Het eerste dat Eisenman deed is de 
functionele kant loslaten en zich richten op de 
basisprincipes. De architectonische kwaliteit 
moest geanalyseerd worden zonder daarbij invloed 
van cultuur of functie mee te nemen omdat deze 
eigen wetten volgen die los staan van de 
wetmatigheden in de architectuur. Als model voor 
de werking van architectuur paste hij de 
transformationele grammatica van Noam 
Chomsky toe. Dit is een model dat zegt dat er met 
een bepaald aantal woorden een onbeperkt aantal 
zinnen kan worden geformuleerd. De woorden in 
de zin krijgen hun uiteindelijke betekenis door 
grammatica. Door dit toe te passen op gebouwen 
is het mogelijk om te zoeken naar de grammatica 
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Peter Eisenman House I t.m. IV (1968-1971) 
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 van de architectuur, waarin de woorden vervangen 
zijn door architectonische elementen. De ordening 
van deze elementen is de grammatica. Een 
compositie van bouwkundige elementen is dan te 
zien als een zin die te lezen is.  
 
Een tweede aspect van deze eerste vier huizen is 
de uitbanning van de subjectiviteit uit het 
ontwerpproces. Er zou een huis moeten ontstaan 
door transformatie van elementen in een 
plattegrond. Deze transformaties zouden rationeel 
moeten volgen uit de problemen die bij elke stap 
opgeworpen worden. De te nemen stap zou de best 
mogelijke moeten zijn. Het uiteindelijke resultaat 
zou terug te lezen moeten zijn en daarmee de 
rationaliteit van het proces aantonen.  
 
 
House V t.m. IX 
Na deze eerste serie volgde een crisis. In House IV 
was het gebruikte proces door zijn complexiteit 
niet langer afleesbaar. Verder ontdekte Eisenman 
steeds meer tekenen van zijn eigen subjectiviteit. 
Het gebruik van bijvoorbeeld orthogonale 
elementen, euclidische meetkunde en de begane 
grondvloer als primair vlak waren allemaal 
aanwezig in de eerste serie huizen. In de volgende 
huizen heeft Eisenman nog geprobeerd om de 
subjectiviteit uit te bannen, maar het werd 
langzaam duidelijk dat dit niet de juiste weg was. 
Project VII, VIII en IX werden niet afgemaakt, en 
het werd duidelijk dat er een ideologisch standpunt 
nodig was om de wetmatigheden in de architectuur 
te kunnen aanpakken.  
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
Peter Eisenman House V, VI, VIII, X (1972-1976) 
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Peter Eisenman – Axonometrie House X (1976) 

Post-humanisme 
Door de problemen met de reeks voorgaande 
huizen zag Eisenman zich genoodzaakt om een het 
ideologisch karakter van zijn werk te formuleren. 
Hij stelde dat de mens niet het middelpunt is waar 
de wereld om draait, maar veeleer vast zit in reeds 
bestaande structuren. Dit komt mede voort uit het 
model van de transformationele grammatica van 
Chomsky, dat een universele grammatica 
verondersteld. Deze universele grammatica is niet 
alleen aanwezig in architectuur, maar in alle 
ordeningsprincipes van de mens. Deze grammatica 
is aangeboren en is dus een belemmering voor de 
vrije ontwikkeling van de mens. Hiermee gaf 
Eisenman de eerste aanzet tot wat hij post-
humanisme noemt. Dit post-humanisme bestaat uit 
meerdere aspecten; aan de ene kant het post-
functionalisme en aan de andere kant een aanval 
op de klassieke rede zelf.  
 Post-functionalisme bekijkt de 
ontwikkeling van het functionalisme in de 
architectuur van eind 19e eeuw als onderdeel van- 
en tegengesteld tot het humanisme. Het is er 
onderdeel van omdat het de rede als bepalend 
element in de architectuur gebruikt. De 
tegenstelling van functionalisme en humanisme 
bestaat volgens Eisenman uit de ethische structuur 
die het functionalisme omgeeft. Het 
functionalisme kan zich niet verder ontwikkelen 
omdat het werkt binnen de structuur van het 
humanisme. Het functionalisme wordt dus gezien 
als onderdeel van het humanisme, een aanval op 
functionalisme houdt gelijk een aanval in op het 
humanisme.  
 Verder is er nog een aanval op de rede. Het 
vertrouwen in de mens is volgens Eisenman na 
Auschwitz en Hiroshima niet meer te verdedigen. 
Het blijkt dat de mens zelfs als de rand-
voorwaarden voor ontwikkeling aanwezig zijn  

 

 



 
 neigt naar zelfvernietiging. Dit staat haaks op het 

ideaal van de ontwikkeling zoals die binnen het 
humanisme is gesteld.  
 De mens zit dus aan de ene kant vast in 
aangeboren structuren en aan de andere kant is de 
drijvende kracht van de rede niet meer 
verdedigbaar. Eisenman’s post-humanisme is dus 
een afrekening met het idee dat de mens onbeperkt 
is in zijn ontplooiing door middel van de rede.  
 
 
House X – Decompositie 
Post-humanisme en daarmee samenhangend post-
functionalisme waren voor Eisenman de 
uitgangspunten voor House X. Hij gebruikt de 
term de-compositie als een tegenhanger voor het 
Humanistisch idee van compositie. Decompositie 
is een proces waarbij bij elke stap in het ontwerp 
een aantal alternatieven wordt ontwikkeld, 
waarvan er één gekozen wordt. Dit alternatief 
moet logisch lijken te volgen uit het voorgaande, 
maar mag het niet zijn. Eisenman brak dus met het 
idee van de voorgaande Houses; het proces is niet 
langer leesbaar en consequent (alhoewel het wel 
consequent inconsequent is). Eisenman stelde dat 
elke stap in de decompositie een vereenvoudiging 
is van de fundamentele, complexe beginvorm. 
 Als basisvorm gebruikte Eisenman de “el” 
een kubus met een uitgesneden kleinere kubus. 
Deze vorm is herkenbaar als een vorm met een 
voorganger, en is dus ook een decompositie. Deze 
basisvorm werd in en logisch lijkend patroon van 
vier geordend waarna er de logisch lijkende 
bewerkingen mee uitgevoerd werden. Hiermee 
brak Eisenman met volume als architectonisch 
basiselement; hij gebruikt alleen afgebroken 
volumes. Het is dan wel vreemd om te zien dat de 
totale compositie van House X weer lijkt te 
bestaan uit een aantal blokken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Eisenman – Axonometrische maquette 
House X (1976) 
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Peter Eisenman – ‘el’ (1976) 

 Waar een klassieke compositie leesbaar is 
als een geheel groter dan de som van de elementen 
gaat dat voor decompositie niet meer op. Het 
totale beeld is niet meer leesbaar in de 
grammaticale zin omdat het de klassieke ordening 
van de architectuur achter zich laat. Eisenman 
vergeleek dit met het werk van een archeoloog; 
stel dat er op een plek drie objecten uit drie 
verschillende perioden gevonden worden. De 
enige relatie die ze hebben is dat ze gelijk 
gevonden zijn, er is verder geen onderling 
verband. De objecten kunnen wel relaties of 
ordeningen veronderstellen, maar er is geen reële 
omvattende orde.  
De ordeningsprincipes in House X hebben een 
duidelijke relatie met de ideologische 
uitgangspunten van Eisenman. Het gebruik van 
functie of compositie als ordeningsprincipes van 
het humanisme is afgezworen. De vormen die hij 
gebruikte zijn geen gehelen meer, maar 
brokstukken van een voorganger. Het idee van 
betekenis in de architectuur en het samenvoegen 
tot een groter geheel is weg. Er voor in de plaats 
komt een architectuur die niet langer uitgaat van 
de klassieke rede en de ontwikkelingsvrijheid van 
de mens. Eisenman beschreef House X dan ook als 
een startpunt voor ontwikkeling voor een 
architectuur die niet langer uitgaat van het 
rationalisme als verantwoording voor architectuur. 
 
Het probleem is wel dat Eisenman er in feite niet 
in slaagde om zich buiten de basis van element en 
ordening te plaatsen. Het ontwerp van House X 
toont eerder aan dat het onmogelijk is om buiten 
de, misschien wel humanistische, methodiek te 
ontwerpen. Een de-compositie is evengoed een 
ordeningsprincipe. Elke stap is rationeel 
irrationeel, waarmee hij de basis van het 
humanisme eigenlijk niet onderuithaalt maar  

 

 



 
 

 
Begane grond 

 
Tweede verdieping 
Peter Eisenman – Plattegronden House X (1976) 

 
Eerste verdieping 

 
Dak 
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Theo van Doesburg – Maison Particulière (1923) 

eerder bevestigt. Zijn aanval op de ratio als 
leidende draad is te rechtvaardigen na holocaust en 
wereldoorlogen, maar vervolgens volgt een 
rationeel irrationeel proces 
 Een tweede probleem met House X is dat, 
net als met Chomsky’s universele grammatica, 
Eisenman beperkt wordt door een cultureel kader. 
De niet-logica van de stappen wordt bepaald door 
een architectuurtraditie. Als de logische stap 
voortkomt uit de gebruiken van de architectuur, 
dan is de niet-logische tegenhanger evengoed 
onderdeel van deze gebruiken. Als er dan 
gebroken moet worden met het (humanistische) 
verleden van de bouwkunst, dan is het letterlijk 
tegenovergestelde doen geen breuk maar een 
bevestiging.  
  
 
 
Theo van Doesburg en Eisenman 
Beide architecten hebben geprobeerd om een 
breuk met het verleden te forceren. Van Doesburg 
door het kiezen van nieuwe abstracte elementen en 
nieuwe principes voor het ordenen van deze 
elementen. Eisenman probeerde met dezelfde 
elementen als van Doesburg te breken met de 
leidende principes van de architectuur. Beide 
hebben ze grote verhalen over de positie van de 
mens in de wereld, en wat de invloed daarvan zou 
moeten zijn op de huizen waarin ze wonen. Van 
Doesburg en Eisenman zijn elkaar’s tegenpolen. 
Waar van Doesburg compositie gebruikt om de 
mens te verheffen gebruikt Eisenman 
decompositie om aan te tonen dat de mens vastzit 
op zijn plek. Van Doesburg’s composities hebben 
nog een subjectieve vorm, Eisenman probeert zo 
objectief mogelijk te werken. Van Doesburg 
creëert gehelen waar Eisenman afbreekt.  
 

 

 
 



 
  Het interessante is dat deze tegenstellingen 

leiden naar twee huizen die in theorie tegengesteld 
zijn, maar uiterlijk erg veel op elkaar lijken. Bij 
beide is de breuk met het volume niet af te lezen 
uit het resultaat. Misschien is het resultaat 
kenmerkend voor de tegenstellingen die in feite 
overeenkomsten zijn. Eisenman heeft, hoe 
vervelend hij het ook zal vinden, meer gemeen 
met van Doesburg dan hij denkt. Waar van 
Doesburg religieuze motieven gebruikt als 
vreemde invloed op zijn architectuur gebruikt 
Eisenman post-humanisme als vreemd element. 
Deze vreemde elementen geven hun draai aan de 
basis van element en ordening. Bij van Doesburg 
werkt de religieuze theorie eerst op de elementen, 
door de noodzaak van abstractie, daarna op de 
ordening van elementen in een compositie. Bij 
Eisenman werkt het post-humanisme in op de 
ordeningsprincipes. De relatie tussen Eisenman en 
van Doesburg laat zien dat element, ordening en 
ideologie samen de basis vormen voor hun werk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Eisenman – House X (1976) 
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 Abstracte architectuur 
Abstracte architectuur houdt zich bezig met de 
regels van architectuur. Ideologie bepaalt de keuze 
voor element en legt de ordening vast. Omdat 
theorie het beeld bepaald ontstaan er gebouwen 
die een theoretische relatie met de 
architectuurgeschiedenis hebben maar uiterlijk 
totaal niet. Het abstracte zit enerzijds in de relatie 
met het afbeelden van de werkelijkheid, anderzijds 
in de relatie met de gebruiken van de architectuur. 
De vorm is van groot belang. Deze vorm is geen 
afbeelding van iets anders, er worden geen 
abeeldingen gecreëerd van bijvoorbeeld schepen 
of machineonderdelen. Doordat er met abstracte 
elementen abstracte composities gemaakt worden 
is de architectuur letterlijk abstract. 
 Het abstracte in de theorie leidt tot een 
gebouw dat uiterlijk geen relatie meer heeft met de 
omringende architectuurtraditie. Theorie wordt zo 
letterlijk mogelijk vertaald naar een vorm, er is 
geen plaats voor zaken buiten de theorie. Dit leidt 
tot gebouwen die zich buiten de “werkelijkheid 
van het bouwen” plaatsen en zoeken naar een 
nieuwe aanpak  
  
Deze relatie met de architectuurgeschiedenis en 
het afbeelden van de werkelijkheid zet de abstracte 
ontwerpen op een plek buiten de omringende 
architectuur. Ze zijn verantwoord vanuit de 
achterliggende theorie, de rest is irrelevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

 
Peter Eisenman – Diagram showing abstract 
relationship of house tot city (1976) 
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