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".. mind no introduction,
'till I finished
DROPPING SCIENCE

-no interruption."
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Marc groet 's morgens de dingen
Paul van Ostaijen, 1927

Dao venue met de llets op de vaas met de bloem
ploemploem
dau stoel naast de talel
dao brood op de tafel
dag vlsserke-vls met de PiiP
en
dag vlsserke met de pet
pet en pijp
van bet Visserke-Vis
uoelendau
Daa-auVis
dau lleve vis
dag klein vlsseliJn mun.

Dag zee-tje, tot de volgende keer!
Marc Maurer, 1972
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Villa Horovitz
1991

Villa Horovitz, een ontwerp voor een woonhuis, met de Beastie Boys als imaginaire gebruikers, kent
compositorische principes, die overeenkomsten vertonen met de rapmuziek.
De kern en basis van het gebouw is een betonnen circulatieruimte, vergelijkbaar met de "loop" in het
HipHop muziek genre (de herhaling van een muziekfragment, welke in een nieuw ritme resulteert). De
vorm van de circulatieruimte kan gezien worden als een oneindige knoop, zoals M.C.Escher die uitbeeldt
in een van zijn prenten. In dit geval is de figuur enigszins vervormt, zodat zij aansluiting vindt met de
ribben van een gedachte kubus (afmeting ribbe 10 meter).
In tegenstelling tot het ruwe betonnen oppervlak aan de buitenkant, is de binnenkant van deze oneindige
gang bekleed met spiegels aan muur, plafond en vloer. In de voegen tussen de spiegels is de verlichting,
witte TL-buizen, gesitueerd, zodat door de reflectie een oneindig zicht ge"introduceerd wordt. Het is
mogelijk om in deze ruimte oneindig ver te kijken en te lopen ...
Achter de spiegels bevinden zich deuren naar de verschillende woonfuncties, welke zijn opgenomen in
transportcontainers, geplaatst op en om de betonnen knoop.
Samen met de van treinrails gemaakte staalkonstruktie, die ter vervolmaking van de imaginaire kubus en
de begrenzing der dakterassen dient, vormen de containers citaten van het straatbeeld - met name met
betrekking tot het transport.
1t's 4.00 am./ I've gol lha Hluhruhurr Ala/ l'Va gol nolhlng 10 lose so I'm pissing on lha lhlrd rail/ 1rouuv avad and fried I'm headed for Iha slalion/
Dlraln ride Conav Island vacallon/ dadlcalad 10 lha boolars In lhe back of Iha 1 lraln/ lhav11 be kicking oul Windows high on cocaine/ lump Iha
1urns1V1e I losl mv lasl loken/ riding belWeen Iha cars - pissing, smoking/also finner popping IWo bums fucking/ I seen lhem rocking head lor lhe
lasl car flourescanl lighl blackout/ policeman lold mv homebov "pol lhal crack oul"/ vou know vou Ughl ll up When Iha lighls go down/ read lhe
New York Post Fullon St down1own/lha same faces everv dav/ bu1vou don't know IhaIr names/ Partv people going down on a Dlraln.
lslop lhal 1ralnl
French lrench coal wing lip going lo work/ pulling a lraln like Captain Kirk/ pick pockel gangs1ers paVing lhelr debts/ caughl a bull el In lhe lung
from Barnie Doell/ overworked and underpaid staring al Iha floor/ proslllutas spandex caught In lha ding dong doors/ stuck balWeen tha
slalions/ ll seems like an eternltv/ sweallng like sardines in a flophouse fraternltv/ 50.00 S fine for disturbing the peace/ lhe neck tunle lhe
Leas/ creased hol cup of cottee and Iha donuts are Dunkin/ Frldav nlghl and Jamaica Queens Funkln/ alevaled plattorm never gonna conform/
riding over Iha diner where I alwavs gel mv toast warm/ busl Into Iha conductor's booth and busted out rhvmes/ over Iha loud speaker aboul Iha
hard limes/ sal across a men reading El Diario/ riding Iha train down from El Barrio/ wanl from stallon straighl 10 Orange Julius/ I bouohl a hot dog
from mv man George Drakoulias.
lstop that train!"

Beastie* Boys,
Stop that train/ Pauls Boutique; 1989
(*: Boys Entering Anarchistic States Towards Internal Excellence)
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MC. architecture
1992

MCl-lsmaJ

MC-logo

richtlnu lprlnclpel In de kunst, met name de boUWkunst,
waarbii de kunstenaar/architect tracht ziJn lisle met
behulp van citaten Clees samples) in een nieuwe, etuen
composllie om te zetten.
De alkontngMC weldgevonden dooldat M~u1111teen Mvan
Michigan op din peO en Ftantzen tun C van Chicago op
zlin pen Jn een film ove1 tapmuz/11k en a1Chltactuu1 naast
etkaat op een ttaP zaten. MC staat YfJIJt Mastet Copy
todglneetl en In de1apm//Z/ek vootMast1110/C111emon1.
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Dojo Judokai
1993/94

(Een dojo is een bijzonder gebouw. Het is een sporthal, uitsluitend voor het bedrijven van de met rituelen
en tradities beladen sport judo. Maar een dojo is meer dan slechts een sporthal, het brengt alle aspecten
van de sport, voor sommigen een levensopvatting, bij elkaar in een gebouw.)
Dojo Judokai, een ontwerp in opdracht van de judovereniging Judokai te Born, onderlag zodoende een
strikt programma van eisen.
Het belangrijkste onderdeel van het gebouw is de judomat van 1Ox10 meter. Op deze zal een technisch
en tactisch gevecht volgens bepaalde regels plaatsvinden. Het gevecht is echter slechts een onderdeel al is het wel het belangrijkste- van de rituele aktiviteit en route in dit gebouw.
De route verloopt door verschillende ruimten, te zien als afzonderlijke dozen, elk met een andere funktie.
De entree bestaat uit een combinatie van glas en hout, de kantine-doos uit een combinatie van
glasbouwstenen en een betonnen fundering, de tribune-doos uit kolommen met een niet-dragende glazen
gevel, plaatselijk gedetailleerd met geperforeerde staalplaat, de omkleedkabines van prefab beton met
daklichten en de sporthal zelf uit een dragende staalconstructie, bekleed met aluminium golfplaten.
Elke ruimte heeft zijn eigenwaarde en individuele ritme, en representeert zichzelf binnen de compositie
van het geheel. De relatie met het andere ligt in een gulden snede verhouding.

Aparte delen van het gebouw zijn het trappenhuis van de kleedkabines naar de sporthal en de 14m lange
schuifwand, welke dient om bij trainingen de mogelijkheid te bieden de tribunes af te scheiden van de hal.
Het trappenhuis bestaat uit twee trappen, voor elk team of speler ervan een eigen. Deze twee trappen
maken een beweging van elkaar weg, om daarna weer samen te komen voor de deur van de hal. Ze
bestaan uit spiegelglas met de spiegelreflektie naar binnen toe gericht, vergelijkbaar met de
circulatieruimte in Villa Horovitz. Men kan zo zichzelf zien, met op de achtergrond een oneindige ruimte.
In dit geval is het bovendien mogelijk, aan de buitenkant van het gebouw, bijvoorbeeld vanuit het terras,
de witte judopakken te zien afdalen. Op het einde van de trap ziet men in plaats van zichzelf zijn
tegenstander in judo-kledij staan, die dezelfde ervaring maakt.
De schuifwand is bekleed met echte spiegels, zodat de hal ook voor aerobic of jazz ballet gebruikt kan
warden. In de open stand spiegelt de wand het grasveld en blijkt de entree onzichtbaar. Hierdoor krijgt de
entree de langgerekte vorm, welke de aanleiding is geweest voor het hanteren van een hellingbaan. Dit
geeft interessantere mogelijkheden, bijvoorbeeld de introduktie van een splitlevel. Ook wordt de
bijzondere plaats van de judomat binnen het ontwerp benadrukt, men wordt feitelijk met de neus erop
geduwd.
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Duck Loop
De installatie Duck Loop beeldt principes van HipHop uit en maakt daardoor duidelijk, dat de definitie van
het MC-isme als gebruiksaanwijzing voor HipHop-architectuur ontoereikend is.
De konstruktie van deze installatie bestaat uit houten balken, hardhouten knooppunten, stalen trekkalbels,
een stalen frame en een wit spandoek. Tezamen vormen zij een compositie die volgens de statica
geschetst kan warden als een konstruktie van een vormvaste kern met op een afstand een vormvaste
schijf. Seide staan in verbinding met elkaar door middel van vier horizontale staven.
De kern in de vorm van een kubus, heeft een opbouw als volgt: De knooppunten warden naar elkaar toe
getrokken met behulp van de trekkabels, de balken houden dit met een drukkracht tegen. Er onstaat zo
een stabiele konstruktie met losse verbindingen.
Alie andere verbindingen kunnen gezien warden als een inklemming. De vormvastheid van de schijf
onstaat daarbij met behulp van het stalen frame waarbinnen het doek opgespannen is.
In deze konstruktie is een installatie geplaatst bestaande uit een videocamera, een televisie kanon, een
videorecorder met negatiefbeeldschakleling en bijbehorende kabels, die de elektronische apparatuur met
elkaar "kortsluit" (zie schema). Er onstaat wederom een soort "loop".
Als nu het doek aan een van beide zijden aangeraakt wordt, dan beinvloedt dit de loop en dus het
geprojecteerde beeld. Men kan spreken over een interaktieve wand.
EEN VERGELIJKING KAN GEMAAKT WORDEN MET EEN VIJVER, WAARIN EEN EEND ZWEMT. DE
HARMONISCHE CIRCELS, DIE OP HET WATEROPPERVLAK ROND DE AKTIVITEITEN VAN DE EEND
ONTSTAAN, KUNNEN ALS UITWERKING, MAAR OOK ALS CONTEXT GEZIEN WORDEN.

De installatie verbindt op deze manier drie belangerijke principes van HipHop, te weten:
1.) De combinatie van informatie (sampling),
welke bij voortdurende toepassing tendeert naar een universele visie of kennis.
2.) De deformatie van informatie (scratching),
welke bij consequente toepassing een individuele en dus originele uitspraak garandeert.
3.) De terugkoppeling/verwerking van informatie (looping),
welke de vereniging van beide polen - individualiteit en universaliteit - mogelijk maakt.
Het uiteindelijke ontwerp kent zodoende een onstaansgeschiedenis, die essentieel voor het uiteindelijke
resultaat is. Dit verhaal, de toelichting van de architect, mag vergeleken warden met de rap van een MC.
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Duck Decree
DE EEND HEEFT NIET HET HOOGSTE MNZIEN ONDER DE DIEREN, MENSEN INBEGREPEN. EEN
MERKWMRDIG FENOMEEN, OMDAT DE EEND ALS EEN VAN DE WEINIGEN IN STMT IS OM TE LOPEN,
ZWEMMEN EN VLIEGEN. ZIJN AKTIVITEITEN KUNNEN NIET DOOR WELKE CONDITIES DAN OOK WORDEN
BEPERKT. ZELFS DAIDALOS, DE GENIUS, MOEST ZIJN VLEUGELS KOPIEREN, OM UIT ZIJN EIGEN
LABYRINTH TE ONTSNAPPEN .... DE EEND IS KONING I

Met de titel "King" is in de HipHop cultuur een belangrijke status verbonden. De titel staat degene toe, die
als snelste en als beste kan reageren op wat dan oak. Binnen deze cultuur ligt het koningschap binnen
eigen bereik. Dael van de beoefenaars is dan oak het verkrijgen van respect, overzicht en originaliteit.
["You gotta have style and learn to be original 1"2 ]. De titel "King" komt oorspronkelijk uit de graffitiwereld, waar de "writers" vaak een kroontje bij hun naam spoten en dus claimden de koning te zijn. Zij
probeerden aan de titel te voldoen, door hun namen zo snel en vaak en mooi mogelijk op de muren te
zetten. Er ontstond een eigen manier van communiceren, waarbij de ene stijl een antwoord vormt op de
andere. Symbolen en iconen werden verder ontwikkelt en kunnen een geheel andere betekenis kunnen
hebben, dan de buitenstaander zou vermoeden. ["I'm a writer, a poet, a genius, I know it 1" 3 ]. De
insider herkent aan een "piece" meteen, wie deze waneer gemaakt heeft en kan daar de andere werken
naast zetten, die daarop een reaktie vormen. In de graffiti-wereld wordt volgens dezelfde drie
hoofdprincipes (combinatie van informatie, deformatie van informatie en terugkoppeling van informatie)
gewerkt, zodat oak zij deel uitmaakt van het HipHop genre.
Het zou interessant zijn, om te onderzoeken, of er een architectuur is, die deel uit kan maken van HipHop,
en geheel volgens traditie, de uitdaging van King Duck aan kan gaan. Een architectuur, die niet akoord
gaat met de gegeven condities, zoals de zwaartekracht en de daaruit resulteerende tektoniek; een
architectuur, die een eigen verhaal vertelt.
Omdat al het nieuwe alleen door een toeval of een ramp kan ontstaan [verwijzing naar de mythen
ChildJokerGenius]. zal de introductie van de HipHoparchitectuur plaatsvinden met behulp van twee
spelen, Daidalos Ball en Daidalos Dice, welke de principes van HipHop, maar tegelijkertijd oak
architectonische principes zullen doorlopen. Het gaat om een introduktie van HipHop in architectuur, maar
oak vice versa, om een introduktie van architectuur in HipHop.
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Daidalos Ball
Daidalos Ball legt de pnnc1pes van de combinatie [sampling] en van de terugkoppeling, d.w.z. het
hergebruik van het resultaat als nieuw uitgangspunt [looping], nader uit.
Soortgelijk als bij graffitti zijn er twee iconen gekozen, om er een betekenis aan toe te kennen. In de
Hiphop cultuur hoeft men niet ver voor iconen of tekens te zoeken, in dit geval gaat het om twee
sportmerken, die in relatie gebracht zullen warden met architectonische principes: adidas &converse.

Adidas is het merk met de drie strepen. In het logo worden
echter juist deze drie strepen weggelaten, en toch zijn zij
duidelijk aanwezig. Het is net als bij poche, waar de ruimte
zichtbaar wordt door het zwartmaken van de massa. Dit is
de architectonische betekenis, die in deze context met
adidas verbonden wordt: Begrenzing door massa schept de
conditie voor het bestaan van de ruimte. De naam adidas
onstond door de combinatie van de stichter van dit merk:
Adolf "Adi" Dassler.

Converse is het merk van de vijfhoekige ster. In de
vijfhoekige ster zit de verhouding van de gulden snede. Het
architectonische principe in dit geval:
De grens van een maatverhouding is niet met massa te
maken, want deze grens is niet al/een waar iets ophoudt,
/wt is ook het punt waar het andere begint.De naam
converse heeft verschillende betekenissen, zoals praten
(communiceren), tegenovergestelde en inverse.

...............

ad id as

converse
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Daidalos Ball
De tekening Respect, Survey and Originality uit 1990 wordt op dit punt aangehaald, omdat het met behulp
van dit lijnenspel mogelijk is, de logo's van de merken adidas en converse te tekenen.
De tekening beschrijft de relatie van de gelijkzijdige driehoek, de vijfhoekige ster en de egyptische
driehoek (van de Cheops-pyramids) in een kader van vierkant en circelsegment.
De gelijkzijdige driehoek staat hierbij vanwege de gelijkheid voor respect.
De egyptische driehoek, symbool voor de overkoepeling van een verzameling rijkdommen, inzicht gevend
over de geschiedenis, staat voor het overzicht.
De ster met vijf punten staat voor originaliteit.
De toevallige overeenkomst met de logo's was aanleiding, om deze "piece" als onderlegger voor het spel
Daidalos Ball, dat een combinatie van de sporten basketball en skateboarding is, te gebruiken.
Het uiteindelijke speelveld heeft de afmetingen 15x30 meter, een helft van de lijnsymmetrische tekening
is zodoende verwerkt. De scheidende veldlijnen konden weggelaten worden door de afzonderlijke velden
6f zwart 6f wit te maken (converse-principe). De witte velden zijn te zien als basketbalveld, met
desbetreffende regels eraan verbonden - een uitzondering vormt het verbod op "dribbling". De zwarte
velden zijn vrije velden, waar de verplaatsing alleen met behulp van het skate-board mag plaatsvinden.
Elk deelveld - met een apart hoogteverschil - mag slechts worden betreden, als geen mede- of
tegenspeler zich erop bevindt. [Voor de exacte regels is dit een verwijzing naar de tekst: Spelregels
Daidalos Ball].
Het bovenaanzicht maakt op deze manier het converse-principe duidelijk, de isometrie het adidasprincipe, waarbij de massa de voorwaarde voor het bestaan van de ruimte schept.
Voor een optimale uitvoering van deze sport is er een omheining in vorm van een hek aan te bevelen, om
eventueel vliegende ballen of skaters tegen te kunnen houden. Bovendien is er behoefte aan een soort
ballenhok, dat op niveau O van het veld dient te staan, zoals in de spelregels vermeldt staat.
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Daidalos Ball
"Al gauw vond ik bepaalde punten in de rand van het vlak die bruikbaar waren om een regelmatige
konstruktie te herleiden. Op of aan deze punten zette ik kolommen, voegde er enige aan toe en kwam tot
deze konstruktie met op elk kruispunt drie richtingen, dwz waar de diagonaal de vertikaal kruist, plaats ik
een horizontale. Op het dakvlak ontstaan daarbij twee vierkanten, met een secundaire onderverde/ing en
diagonalen.
Met betrekking tot het ba/lenhok dacht ik eraan, om weer een kubus in de aard van de eerste
instalatie [Duck Loop] te ontwerpen, maar deze keer met minder trekkabels en toch "losse" verbindingen.
Oat lukte met tien in plaats van 12 trekabels. Er zijn dan drie vlakken met twee, drie vlakken met een en
een ruimtelijk diagonale trekkabel.
lk wilde graag de oorspronkelijke vormen van de driehoeken en vijfhoekige ster terug brengen in dit
bal/enhok. Het was volgens mij legitiem om deze te projecteren op de drie vlakken met de twee kruisende
trekkabels, welke volgens bouwkundige traditie als schijf worden gezien. Door een draaiing om de as van
de langste trekkabel ontstaan zo onder andere zes aanzichten die ik uitgetekend heb. Als je nu markante
punten van deze aanzichten over elkaar projecteert en verbindt, onstaan er nieuwe lijnen die in deze
schets met oranje en blauw zijn kenbaar gemaakt. Het oranje vierkant met zijn onderverdeling komt
precies overeen met de gele uit het dakvlak van de hekkonstruktie ... dit bal/enhok past dus voortreffelijk in
deze ha/.
Een ander moge/ijk bal/enhok is het regelmatige twintigvlak, evena/s de kubus een van de p/atonische
volumes. De ge/ijkzijdige driehoek zit er al in. Als ik de ribben vervang door drukbalken en de
knooppunten wederom mbv. trekkabe/s naar e/kaar toe trek, dan blijft ook dit ballenhok staan. De
trekkabe/s vormen een samenspel van vijfhoeken, zoa/s in de tekening van Escher te zien is. Als ik nu
nog op de een of andere manier de egyptische driehoek in dit lijnenspel kan vinden ben ik tevreden en
voldoet deze konstruktie aan mijn eisen voor een ballenhok. Als je het figuur wederom om een as draait,
en drie aanzichten vasthoudt en over e/kaar projecteert, dan zit hij er inderdaad in.
De bijbehorende hekkonstruktie was snel ontworpen, a/hoewe/ hij er zeer gecompliceerd uitziet. Alie
punten uit het grondvlak zijn overgenomen, waarbij ook vier diagonalen werden geintroduceerd.
Horizontale stalen balken werden, zoals bij het andere hek, daar gep/and, waar de diagonale een
vertika/e kruiste. Ofschoon deze figuur er dus zeer onrege/matig uitziet, zitten er we/ de drie vormen in,
doordat a/le snijpunten van de rand uit het grondvlak zijn overgenomen in deze konstruktie."
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Daidalos Ball
Het adidas Daidalos Ball T-shirt is een wit shirt met
drie zwarte strepen en een groat geel vlak. Het komt
neer op een textiele variant van het verkeersbord
"einde van de voorrangsweg" en van toepassing,
omdat de spelregels op een deelveld in Daida/os
Ball veranderen, als iemand het betreedt. Deze
speler verhindert op die manier dat zijn tegenspeler
zijn weg rechtstreeks kan voortzetten.
De converse Daidalos Ball shorts is een broek, die
op twee manieren, gewoon (zwart) en binnenste
buiten (wit), te dragen is. Dit maakt het de
deelnemers mogelijk, de medespelers van de
tegenstanders te onderscheiden, ofschoon zij gelijke
shirts dragen.

Het adldas Daidalos Ball skateboard is in klassiek
"adidas-blauw" uitgevoerd.
Skaten kan warden gezien als een soort surfen. In
plaats van op het water, surf men met een
skateboard over het stedelijk oppervlak. De
onderkant van het board is in feite het punt, waar de
bebouwde kom ophoudt. Het Daida/os Ball board,
ook buiten het veld te gebruiken, toont om deze
redenen de gelijkenis met het verkeersbo(a)rd
"einde van de bebouwde kom".
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Daidalos Dice
Daidalos Dice legt het principe van de scratch, evenals van de loop uit. Het gaat hierbij om een zeer
eenvoudig spel. Daidalos Dice is niets meer, dan een dobbelsteen, waarmee je d-a-i-d-a-1-o-s kunt,
gooien. De kans hierop is echter zeer klein.
De kans op het gooien van het woord a-d-i-d-a-s is grater.
Tot grate teleurstelling is het niet mogelijk c-o-n-v-e-r-s-e te dobbelen, maar wel het merk p-o-p-1-a, als
men er teminste van uitgaat, dat je de "d" als omgedraaide "p" mag zien. Frappant is, dat beide merken
adidas en popla met dezelfde lettertekens geschreven warden, een essentieel gegeven bij het maken van
de dobbelsteen.
In dit spel hoeven er dus geen merken gekozen te warden, zij zijn al gegeven. Voor popla moet nog een
architectonische betekenis met betrekking tot de grens gevonden warden, voor adidas blijft hetzelfde
geld en:

Adidas is het merk met de drie strepen. In het logo warden
echter juist deze drie strepen weggelaten, en toch zijn zij
duidelijk aanwezig. Het is net als bij poche, waar de ruimte
zichtbaar wordt door het zwartmaken van de massa. Dit is
de architectonische betekenis, die in deze context met
adidas verbonden wordt: Begrenzing door massa schept de
conditie voor het bestaan van de ruimte. De naam adidas
onstond door de combinatie van de stichter van dit merk:
Adolf "Adi" Dassler.

~.,,,,,..

ad idas

Popla is het merk voor WCpapier. In termen van grenzen
kan men hier spreken over:
De zeer dunne grens tussen de kant, die schoon blijft en
die, die vies wordt, vergelijkbaar met de gevelbek/eding,
die ook al steeds dunner wordt. Daarbij komt de gedachte,
dat het theoretisch mogelijk is, dat de gevel in zijn proces
van verzelfstandiging zich volkomen los maakt van de
draagstruktuur, met de consequentie van een bredere
spouw, en dus een betere isolatiewaarde.
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Daidalos Dice
8-8/ok staat voor brei-blok en dient als alternatief voor baksteen. Het is een systeem van 25 - door middel
van een trekkabel met elkaar in verbinding staande - kunststof onderdelen, dat het aspect van het niet
dragen van de gevel uitbuit.

©

0
©
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8-BLOK
haaki1 haken met da brol-blokken van Maurer

Bouwen met 8-8/ok betekent droog "metselen", gemakkelijke (de-)montage en onafhankelijkheid van
standaard metselverbanden, gebaseert op drukkracht. Zo wordt bijvoorbeeld "hangend" metselen
mogelijk, evenals bouwen zonder (buiten-)vensterbank.
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Daidalos Dice
Het ontwerp woonhuis voor een autist maakt op een andere manier gebruik van de niet-dragende gevel.
De gevel heeft zich in dit ontwerp verzelfstandigd en maakt zich los van de dragende binnenmuur om dan
rond de tuin in de funktie van een omheining uiteindelijk naast de voordeur weer aansluiting te vinden aan
het eigenlijke huis. Dit heeft als gevolg, dat men in de tuin omringd is door de buitenmuur van he! huis of,
anders gezegd, dat men vanuit het gebouw zelf naar buiten kijkend de buitenkant van het eigen huis kan
zien. De buitenkant van dit woonhuis omgrensd zo het "buiten".
Doordat de tuin niet begaanbaar is - er is geen deur naar de tuin toe, is het voor de bewoner dus
onmogelijk geworden, uberhaupt naar buiten te treden. Wei is er een voordeur, maar die leidt in deze
context naar de spouw.
De gehele opzet dient de gevoelens of logica van een autist uit te beelden. De fascinatie van de autist
voor perspektieven en technische details, met name rotaties, zijn in de vorm van respektievelijk een
schuifwand en een draaideur verwerkt in het huis zelf.
Er zijn twee ramen op ooghoogte en deze zouden vanuit de tuin een perspektief introduceren, was dit
niet mogelijk verhinderd door de schuifwand. In open stand kan deze voor het toilet de privacy
verzorgen. Het kleine verschil tussen de "normale" gebruiker en de autist kan gezien worden in het feit,
dat laatste de deur niet ten gunste van de privacy zal gebruiken, maar ten gunste van het voor hem
theoretische - hij zal het immers nooit kunnen waarnemen, de tuindeur ontbreekt - perspektief.
De draaideur is naast de WC-deur de enige in dit huis en maakt het betreden van vier ruimten mogelijk:
de hal met wasbak, de keuken, de badkamer en een soort hobbykamer, waarin de trap naar de volgende
verdieping gelegen is. De draaideur is in dezelfde vier kleuren als de vier ruimten uitgevoerd, zodat de
autist met zijn vaste dagpatroon, dat niet verstoord mag worden, precies weet, wanneer op welke dag er
in welke ruimte welke kleur deur zichtbaar moet zijn.
De volgende verdieping, het slaapvertrek, is niet ontworpen, omdat men niet weet, hoe de wereld in de
ogen van een autist op dit niveau eruit ziet, en omdat die waarschijnlijk met elke autist verschilt. Er is
geen vorm aan toe te kennen. De verdieping vormt een vrijplaats voor de autist. Het huis is zo
gedetailleerd, dat men het kan afmaken, maar zoals het ontwerp er nu bijstaat, lekt het.
Eigenlijk is het geen woonhuis voor een autist, maar een autistisch huis. Het laat ons onbevredigt achter,
omdat wij niet kunnen doordringen tot de complete denkwijze van dit huis. Wij willen het snappen, ermee
communiceren, het afmaken, maar het kan niet, omdat het autistisch is.
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Dropping science
"How can I move the crowd?
First of all: ain't no mistakes allowed!
Here's the instructions, put it together,
simple ain't it. .. but quite clever"
4

Het gebruik van techniek in strijd met de wetenschap - doen versus (beter) weten - openbaart zich
vandaag de dag nergens explicieter dan in de hiphop cultuur, welke inmiddels alweer gezien mag worden
als een eigen wetenschap. Het gaat daarbij om een continu proces van stellingen aannemen en resultaten
verwerken; het kent geen compromis, alleen feiten - let wel : andere feiten.
Een eenduidige tegenstelling wordt in HipHop een scl1ijnbare, een paradox. De eigenzinnige beoefenaars
maken van zo een paradox een stelling, een uitgangspunt en laten dit resulteren in een eenduidige
dubbelzinnigheid. Zo ontstaane banaliteiten ontkrachten de vanzelfsprekende normen en waarden van
deze maatschappij. HipHop is alleen vulgair in de goede zin van het woord -van het volk; het is
controversieel met goede bedoelingen. Het verbindt het individuele met het universele.
Dropping science betekent de algemene wetenschappen laten vallen, maar ook met eigen wetenschappen
gooien, ze mededelen;· communiceren zonder napraten. Dit brengt de beoefenaars in een kwetsbare
situatie, maar ze zijn gehard, getraind in het overleven en niet gemakkelijk te pakken. ["try to be the
baddest is the level that we thrive/ try to be the baddest - also to stay alive 1" 5 ].
Het spanningsveld tussen universaliteit en individualiteit is de voedingsbodem voor HipHop. Het genre zal
evenlang bestaan als het gevecht, dat geleverd meet worden, om de vereniging van deze beide polen te
realiseren. Termen als "... and you don't stop" 6 of "HipHop will never die 1" 7 spreken dan ook voor
zichzelf. Nooit zal men erin slagen tot rust te komen. evenals in de algemene wetenschappen. Altijd zal er
een individu opduiken, wiens visie neg niet in de universele, allesomvattende visie gerepresenteerd wordt.
Het werken met en verwerken van informatie wordt binnen deze cultuur gezien als middel ter
levenskwaliteitverbetering.

HipHop mag gezien worden als een intellectuele discipline.
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''Noooww
-here we go DROPPING SCIENCE '
dropping it all over,
like bumping around the town like
when vou're driving a Range Rover,
expanding the horizons and
expanding the parameters
expanding the rhvmes of
sucker M.C. amateurs."•
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Asielzoekerscentrum Ikaria
De thematiek rand het ontwerpen van een asielzoekercentrum (een centrum voor vrijplaatszoekenden) is
paradoxaal. Een plaats is per definitie begrensd, maar een vrijplaats mag niets uitsluiten. Dit brengt ons
rechtstreeks naar de moraal van de architectuur. Wim van den Bergh schrijft hierover* :

"Alchltecmur zoals moraal srellen een orde van lnslullen en u11s1u11en, van leoaal en llleoaal, van rechl en onrechl, van uoed en
slecht, van stads- of staatsburuer en stad- or statenloze, In her aloemeen van orde en onorde. Alchltectuur en moraal zlJn net als
taal en cultuur ambfvalente manlfestatles van ordenlnoen die enerzlJds een vrlJplaats creUren maar teoellJkertlJd ook een
uevanuenls vormen."
Verder wijst van den Bergh het Labyrinth en de Toren van Babel aan als de twee literaire architecturen
van de moraal. Het labyrinth staat daarbij met zijn plan in twee dimensies voor de hel en de
gevangenschap, de Toren van Babel of ook wel de heilige berg representeert de weg naar de hemel en
daarmee de derde dimensie. De thematiek is dezelfde als die rond het figuur Daidalos.
Architectuur is volgens van den Bergh in het verleden iets dat van buitenuit gedacht is. Volgens hem kan
zij ook van binnenuit gedacht worden.
''Dlt verloopt echler meestal Via een breuk mer de bestaande orde en moraal, Via de llmlnale rulmte van de lnltlatle, de rulmte
waarln de normale orde en de normale tlJd zun opoeheven. de rulmte en de tlJd van het re est of de rels, waarblnnen een eloen
orde en moraal oeldt, een orde die losstaat van het zouenaamde normale. Het Is de weu van het hart van het labyrinth naar de
lop van de helllue hero or van de toren. Hier zlen we een menuvorm van labyrinth, toren, hero etc. opdoemen. De weu naar het
centrum of naar de top Is een lnltlatle en emailclpatle die oepaard oaat met het oplossen van raadsels, het volbrenuen van
opuaves, het overwtnnen van obstakels en problemen en het ueleldelllk aanleren van de meta-orde van het tot dan toe
onbekende.''

Een asielzoekerscentrum is een gebouw met een meta-orde.

*Wim van den Bergh,
Architecluur en moraal/ de Architect; sept. 1992

]]
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Metalepsis I
Metalepsis I is een eerste paging een vrijplaats te ontwerpen en dient om deze redenen gezien te warden
als onderzoek naar de thernatiek van asiel.
De eenvoudigste rnanier, om het ontwerp uit te leggen, is een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis
te geven.

Als uitgangspunt diende de klassieke definitie van het labyrinth [;to doolhof !]. Deze luidt: Orn het doel
van/in een labyrinth te bereiken rnoet men een weg afleggen, die in het begin rechtstreeks op het doel af
gaat, rnaar dan door afbuiging pas via een ornweg van zeven ornlopen uiteindelijk bij dit doel uitkornt. Het
labyrinth wordt in de loop van de geschiedenis bijna uitsluitend in de vorrn van een plattegrond
verduidelijkt, het is dan ook een twee-dirnensionaal plan. [A]. Vervolgens is dit twee-dirnensionale plan in
die mate gewijzigd, dat het door rniddel van een doorlopende rnuur gebouwd kan warden. lnteressant aan
deze variant is het feit, dat hetgeen in de uitgangsdefinitie gezien kan warden als poche, in deze
opstelling tot ruirnte getransformeert is. [B]. Deze ruirnte, een secundair gangenstelsel, kan aan de
loopruirnte in het labyrinth zelf evenwaardig gernaakt warden, door het geheel op te blazen. In deze
variant is het rnogelijk midden in het labyrinth te staan, zonder in het labyrinth zelf gevangen te zijn. [CJ.
Deze laatste opstelling voldoet echter niet rneer aan de klassieke definitie, orndat het onrnogelijk is,
iiberhaupt in het labyrinth te kornen. De rnuur, te zien als een lange strip, is irnrners doorlopend. Om deze
redenen is er in de strip een mobius-slag aangebracht. Deze introduceert een opening, waardoor men
zeals bedoeld rechtstreeks op het doel afgaand het labyrinth betreedt.
De mobius-scratch brengt echter een tweede bijkornstigheid met zich mee. De binnenkant van de
labyrinth-muur loopt vloeiend over in de buitenkant ervan. Als je deze route blijft volgen, leg je een weg
af, die twee keer zo lang is als de muurstrip zelf. Doordat buiten, in deze opstelling, gelijk is aan binnen, is
het mogelijk buiten dit meta-orde ontwerp toch in het labyrinth gevangen te zijn, evenals als in de
loopgangen ervan in feite buiten te staan.
De derde bijkomstigheid is het feit, dat door de toepassing van de mobius-slag de derde dimensie in dit
ontwerp geintroduceerd wordt. De heuvelachtige kromming representeert zo de thematiek van de heilige
berg of toren van Babel.
Metalepsis I is niet meer een labyrinth, rnaar een combinatie van labyrinth en toren van Babel, zodat men
kan stellen, dat op deze manier de twee literaire architecturen van de moraal geciteerd en gecombineerd
zijn door de toepassing van een enkele muur, welke door de introduktie van een scratch weer een
gesloten circuit vormt - vergelijkbaar met een loop. Het gaat daarbij wel om een gesloten circuit, dat niets
uitsluit.
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Metalepsis II
Meta/epsis II ontstaat door de derde dimensie een tweede keer te introduceren in Meta/epsis I. Dit gebeurt
door het toepassen van een vertikale circulatie op de doodlopende einden van het secundaire
gangenstelsel. Deze vertikale circulatie brengt de imaginaire gebruikers op een hoger gelegen niveau, te
zien als een plaat, waarvan de afmetingen zijn ontleend aan de hoekpunten van Metalepsis I.
Als men met betrekking tot de loopgangen uitgaat van een hart-op-hart-breedte van twee meter, dan
ontstaan de afmetingen 36 x 58 meter voor Metalepsis II, dat niets verder is als een plaat met zeven
gaten op de plaats van de vertikale circulatie.
De uitspraak van Metalepsis I is op deze manier wel aanwezig in dit ontwerp, waarvan de lengte/breedte
verhouding overigens gelijk is als aan die van de gulden snede. (Ats je het over de moraal van de
architectuur hebt ...).

Bij nader inzien is er een verhouding tussen de gaten en de afmetingen van Meta/epsis II in de vorm van
de reeks van Fibonacci (gekwadrateerd). De thematiek van de terugkoppeling komt dus op deze manier
terug in dit ontwerp, dat tezamen met Meta/epsis I de problematiek rand het ontwerpen van een
asielzoekerscentrum in de zin van de meta-orde verduidelijkt. Concluderend dient het ontwerp te voldoen
aan twee eisen:

1. Dinnen dienl ueliik le ziin aan builen.
Meta/epsis I kent geen verschil tussen binnen en
buiten, en ontkracht op die manier de thematiek van
het labyrinth als gevangenis.

2. Boven dienl ueliik le ziin aan beneden.
Meta/epsis I kent ook geen verschil tussen bovenkant
en onderkant. Het horizontale vlak op de top van de
"heilige berg" is in felte ook de onderkant, spreek: het
dal. Dit ontkracht wederom de thematiek van de toren
van Babel.

Verwijzing naar
de tekst:
M .C.architecture
versus Stijlgroep

N.B.: Vanzelfsprekend mag bij het ontwerp van het asielzoekercentrum uit originaliteitsoverwegingen niet
voor een tweede keer de mobius-truc toegepast word en.
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Metalepsis III
Het is niet de bedoeling, dat Metalepsis I & II de vormgeving van het asielzoekerscentrum gaan bepalen,
slechts de informatie ervan dient verwerkt te worden. Meta/epsis Ill maakt duidelijk, dat dit kan en mag
gezien worden als een voorbeeld van het "werken met informatie", namelijk in de zin van combineren en
deformeren.
Draait men de plaat met de daarop geprojecteerde reeks van Fibonacci zo, dat de gaten links boven, zoals
een woord op een papier, aansluiten, dan is het mogelijk aan de losstaande gaten een letter uit het woord
lkaria toe te kennen. Het laatste vierkant blijft daarbij "leeg", de vierkanten die de letters "I" en "K"
representeren worden doorkruist door de lijn die de reeks van Fibonacci uitbeeldt.

Meta/psis Ill

Geeft men nu "lkaria" weer in graffiti-stijl, dan is er door deformatie een verband tussen de letters k-a-r-a
mogelijk. 1-k-i heeft door de Fibonacci-reeks al een verband, en het (groene) vierkant blijft over.

39

Tussenplaats
ONDERTUSSEN IS DAIDALOS FEITELIJK HET PROTOTYPE VAN EEN ASIELZOEKER, HIJ VLUCHT UIT DE STAAT WAARIN
HIJ GEEN WAARDIG BESTAAN KAN HEBBEN. TIJDENS DE VLUCHT, LETTERLIJK EN FIGUURLIJK, VERUEST HIJ ZIJN
ZOON IKAROS, DIE DE NIEUWE CONDITIES IN ZIJN OVERMOED NIET WEET TE RESPECTEREN. ZELF LANDT HIJ VEIUG
OP EEN EILAND EN GEEFT DIT DE NAAM IKARIA. HIER ZAL HIJ TOT KRACHTEN KOMEN, OM VERVOLGENS WEER
ERGENS ANDERS EEN NIEUW BESTAAN OP TE BOUWEN.

Een asielzoekercentrum is een tussenplaats. De mensen, die hier opgevangen warden, bevinden zich in
een staat van "geparkeerd zijn ".
In het "Programma van Eisen ten behoeve van de op- en inrichting van Asiel Zoekers Centra (ASC)"
wordt met een ruimte van 5 m2 per persoon (325 personen in het totaal) gerekend, met betrekking tot het
slaapvertrek. Een parkeerplaats voor auto's in een parkeergarage is meer dandubbel zo groat.
In het ASC lkaria heeft elke asielzoeker dan oak recht op een ruimte gelijk aan het aantal vierkantemeters
van een autoparkeerplaats. De gedachte van een ontwerp voor een garage met 325 overdekte
parkeerplaatsen sluit bovendien aan bij de thematiek van Meta/epsis.
Met de geringe maar efficiente helling van 8° verbindt het parkeergebouw het begane grand niveau met
de bovenste verdieping en kan in die zin gezien warden als moderne variant van de in hoogte stijgende
toren van Babel. Op dit plan met zijn voorkeur voor de gedachte van de derde dimensie is met het
parkeerplaatsen lijnenstel geprojecteerd, dat door zijn tweedimensionale opbouw de thematiek van het
labyrinth representeert. In die zin is de parkeergarage dus een combinatie van labyrinth en toren van
Babel.
Aan de eis, dat in dit ontwerp boven gelijk dient te zijn aan beneden is eenvoudig te voldoen, door op het
plafond van deze garage het lijnenspel voor een tweede keer te introduceren. Een imaginaire omkering
van het gebouw is nu mogelijk, de stijging verloopt dan via het oorspronkelijke plafond vanzelfsprekend
dezelfde helling.
Omdat de parkeerplaatsen overdekt en met een ligging aan de gevel ontworpen zijn, is een indeling van
de slaapruimten volgens het parkeerplaatsenraster mogelijk. Door de verbinding van plafond- en vloerlijn
ontstaat de muur. Het is op deze wijze mogelijk de slaapruimten conform het programma van eisen voor
een, twee, drie, vier, zes en acht personen in te delen. Deze hebben een andere dam de voorspelbare
tektoniek, zij zijn te betreden door middel van een draaideur, die vloer en plafond verbindt. De eis van de
gelijkstelling van boven- en onderkant heeft verder tot gevolg, dat er geen sprake kan zijn van een
drempel, latei, vensterbank etc. Natuurlijk heeft de imaginaire omkering oak consequenties voor de
buitenkant van het garagencomplex, vooral met betrekking tot de afwatering.

-Hl

Vrijplaats
Gemeenschappelijke ruimten, met onder andere voorz1emngen (zie P.V.E) voor de asielzoekers
onderliggen niet het thema van de nieuwe tektoniek. Zij mogen gezien warden als aparte gebouwen, die
als het ware in het complex geplugd zijn. Er is een vergelijking toegestaan met samples in een oneindig
circuit (loop).
Het gaat daarbij om een mogelijk gesloten circuit, dus met een open struktuur. Dit is van belang, omdat
het centrum in de zin van een vrijplaats niets mag uitsluiten. De aanwezigheid van een onderdeel van het
wegennet midden in het gebouw en het feit van de aansluiting erop onderstreept deze gedachte.
De omkering van binnen en buiten wordt nog scherper verwezenlijkt door het verloop van de gevel.
Het complex kent in deze opstelling een binnenplaats, welke gezien kan warden als de eigenlijke
vrijplaats in het ontwerp. Deze is onbegaanbaar, maar dient per definitie niets uit te sluiten. De gevel van
deze binnenplaats maakt zich zelfstandig, zoals dat gebeurt bij het woonhuis voor een autist, met in dit
geval een introduktie van de 45°-knik, welke het mogelijk maakt, dat de gevel zich in drie dimensies kan
uitbreiden. Hierdoor wordt de binnenplaats, ruimtelijk te zien als een kubus, door de gevel compleet d.w.z. aan zes kanten - omsloten. Het precieze verloop van de gevel kan het eenvoudigst als volgt
beschreven warden:

stel men tracht een kubus te vouwen met een papleren strip met een lenute/breedte verhoudlnu van ten op acht. Dlt lukt door
mlddel van toepasslnu van diverse 45°- en 90°-knlkken. Het ene ultelnde van de strip slult daarblJ aan bll het andere, zodat ook
bier weer spraake kan zlJn van ee11 drledtmenstonale loop. Vervotuens ts hat mouellJk de kubus, nu de ullelnden met elkaar zlJn
verbonden, weer ull elkaar te vouwen. Er ontstaat dan een eenvoudlue uesloten strip. Ats men daze op een hortzontaal vtak zet, ls
hat mouellJk In termen van blnnen en bulten de twee Vlakken van de strip te onderschelden, en blJvoorbeeld elk een kleur toe te
kennen. Vouwt men nu voluens dezeUde vouwtl)nen weer de kubus, dan been daze zoals uewoonHJk zes vtakken, maar daze
onderschelden zlch van kleur. Hlerult kan men concluderen, dat de blnnenkant In daze opstemnu wederom bultenkant wordt en
Vice versa; zonder de toepasslnu van een mtiblus-slau.
In deze opstelling is het vervolgens legitiem te beweren, dat de binnenplaats gezien kan warden als
onbegaanbare vrijplaats, welke niets uitsluit, doordat het vrij begaanbare asielzoekerscentrum gesitueert
is aan de binnenkant van deze omsloten locatie.

41

Dag, tot de volgende keer I
Marc Maurer, 1995
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I R-A-K-1-M,
Check out my melody/ Paid in Full, 1987.

2

KRS-one,
My Philosophy/ By All Means Necessary; 1988
3

Beastie Boys,
Car Thief/ Paul's Boutique; 1989
4

Eric B. & Rakim,
Move the crowd/ Paid in Full; 1987
5

A tribe called Quest,
Steve Biko (Stir it up)/Midnight Marauders; 1993
6

The Pharcyde,
4 better or 4 worse/ Bizarre ride II the Pharcyde; 1992
A tribe called Quest,
Spirits/12" Can I Kick it;l990
Beastic boys
So watcha want/Check your head; 1992
7

algemene HipHop-attitude
Beastie Boys, Biz Markie, Boogie Down Productions,
Cypress Hill, Dela Soul, Digital Underground, DJ Jazzy
Jeff & Fresh Prince, Dough E. Fresh, EPMD, Eric B. &
Rakim, Grandmaster Flash & Furious 5, Hurricane, Ice T.,
Jungle Brothers, LL.Cool J, N.W.A., Pharcyde, Public
Enemy, Rob Base & DJ E-Z Rock, Run DMC, Salt 'n' Pcpa,
Slick Rick, Stetsasonic, Sugarhill Gang, Tone Loe, A Tribe
Called Quest, 2 Live Crew, Whodini, Young MC, etc.
8

Beastie Boys,
The sound of science/ Paul's Boutique; I 989
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