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CONSTANT

Onder die kortwe.q gebruikte naam
kennen we de veelzijdige hunstenaar
Constant Nieuu.enhuys, geboren in
1920, rvelkend in An.rsterdtm. Zijt
plastiek "Zonneboot", dat u in
kler-iren vindt af gebeeld, zal r.oor
menigeen niet gemakkelijkcr als kunst
te herkennen zijn dan de fabriehshal.
Intussen zouden v,e juist aan degenen,
die aarzelend of afrvijzend sta;rn

DIT IS DE LAATSTE SERIE PLATEN EN TEKSTEN YOOR
DE ZOME,RPAUZE

Na de uitzending van 28 juni ziet u Openbaar Kunstbezit enige tijd nier meer
op het beeldscherm. De meeste Nederianders zijr, h de zomer enige weken min
of meer buiten bereik vao een tv-toesrel, zodat bijna ieder in die periode een of
meer' uitzendingen zou moeten missen.
Ffet eerste programma van Openbaar Kunstbezit na de zomer r.alt op 20 september.
Voordien ontvangt u dan weer de gebruikelijke enveloppe.
Ve l-ropen, dat u gelegenheid en animo zuir hebben om de kornende maanden
kunstverzameiingen te bezoeken, die u dank zij de platen en reksten, en ook
het mededelingenblad van Openbaar Kunstbezit, hebt leren kennen.

DE TECHNISCHE HOGESCHOOL T\TENTE

In elke jaargang van Openbaar Kunstbezit-teievisie is 6dn programma gewijd
aatr moderne architectuur. Ditmaal kozen wij daarvoor l-ret gebouwencomplex
van de Technische Hogeschool Twente in Enschede, op het iandgoed Drienerlo.
Dat men in het oosten van het land gelukkig is met deze technische opleiding
op het hoogste niveau, spreekt yanzelf . Maar daarover gaat het in het programma
van 14 juni niet. Vij wilien laten zien, dat men er in Twenre een uirersr
l,aardevol openluchtmuseum voor moderne architectuur heeft bij gekregen.
De kleurenplaat bij dit programma zal u wellichr war verbazen. Een technische
hrl met wat daarin behoort, is dat nu kunst ? \(e menen van wel. Er x,as een
tijd, dat zelfs een alieclaags onderu,erp te laagbijdegronds werd geacht voor een
kunstenaarl leest u daarvoor de tekst "De schilder en zijn atelier" nog maar eens

na, '65-3c, de laatste kolom. Vij verbazen ons echter niet meer over een
schilderij met dagelijkse mensen en hijskranen. \fle kunnen, al valt dat sornnrigen
wel eens wat moeilijk, ook begrijpen, dat een modern beeldhouu'werk is opge-
bouwd uit dagelijkse en technische marerialen, schroeven, radertjes, schroor.
Darr is het geen grote stap meer om te erhennen, dat een hal, helemaal gebouwd
uit tevoren in een fabriek vervarrdigde elementen, een fascinerend schoux,spel
ken opleveren van ruimte, lijn en kleur.
Het programma "Moderne architectuur" u.erd samengesteld door de heer
K. Viekart, architectuurcriricus te Amsterdam. Uitzending maandag 14 juni
tien voor half acht.

JUBILEUM,ACTIE PRINS BERNHARDFONDS

Vermoedelijk hebt u de afgelopen weken gehoord en gelezen van de fonds-
wervings-actie, georganiseerd door het Prins Bernhardfonds, dat zijn 25-ja,rig
bestaan vierr, Dat wij aan deze actie aandachr schenken, is werkelijk niet alleen,
omdat de hoofdprijs voor velen onder onze abonnees bijzonder interessanr is:
wie in het kader van de actie t 25.- overmaakr op rekening "P.B.F.-2I" bij de
Algemene Bank Nederland, heeft kans op een originele tekening van Vincent
van Gogh, "Man met de hark". Gevers ontvangen een cerrificaat, dat toegang
p;eeft tot bijna 90 musea en monumenren in heel Nederland.
Vij brengen het Prins Bernhardfonds graag onder nw aandacht vanwege her zeer



tegenover dcrgeiijke uitingen, willen
\rragen, om onbevang;en de toelichting
te lezen en r-nland:rr; I8 juni {tien
voor half acht) te hijiren. In de
uitzending hopen we Constant zelf
aan het woord te laten, om zo uit de
eerste hand .le intenties achtcr dit
werk, dat vanaf eind juni enige tijd
tentoongesteld is in het Gemeente-
museum te 's-Gravenhage, te
\rernemen.
Constant Nieuwenhuvs was in c{e

jaren na de oorlog ecn van de be-
langrijkste r,",oordvoerders van de
experimentele Cobra-groep. Hij is
tekenear, schilder, marr schept ook
ruimtelijke plastieken. In dat r.erband
moeten s,e nog noefilen zijn stede-
bouwkundige visioenen, zoals die
vorm kregen in "Nieuw-Babylon".
Samensteller r.ln het programma o,"'er
Constant is Drs. FI. r.an FIaaren,
Hoofd educatieve dienst van het
Gemeentemuseum te 's-Gravenhage -
voor hen die al eerder abonnee waren
van Openbarr Kr-rnsrbczit, geen
onbekende.

ONZE ZENDTIJD:
MAANDAGAVOND 19.20 UUR

Toen wij enige tijd geleden mee-
deelden, dat de NTS voortaan onze
programma's vroeger zou ga.rn uit-
zenden, nar-r-relijk om tien voor half
acht, vroegen wij de reectie vxn onze
abonnees. Tegelijk verzochten u,ij u,
niet onmiddellijk te schrijven, n.rrar
eerst enige tijd te nemen olTr aan
deze nieuwe situatie te wennen.
Ve nemen aan, dat die gewenning
er nu wel is. Een aantal reacties,
zowel pro als contra de nieuwe zend-
tijd, bereikten ons intussen. \fle
zouden de opinies grallg nog wat
ruimer peilen, omdat we mettertijd
alle kans krijgen, onze wensen bij de
NTS kenbaar te rnaken.
\I/ijzelf ztjn er nog niet helemarl
achter. Aan de ene kant: hoe vroeger
op de avond, hoe meer kans dat men
nog niet tot rust gekomen is: kin-
deren, afwas ecc. Aan de andere klnt:
voor wie 's ayonds nog uit wil, of op
een andere mrnier liefst de avond
aan 66n stuk heeft (huiswerk), zal
tien voor half acht wellicht beter
schikken dan onze oude tijd: ku,art
voor acht. En er zullen nog wel meer
overwegingen \.oor het een en ander
zijn atn te voeien.
Graag uw reacties !

velc, dat het de afgelopen jaren heeft gedaan ook voor de beeldende kunst. Hulp
bii aankoop van kunst,,verken, {in,rnci6le steun. die het mcgelijk maakte, s,ear-
devolle gebous'en te behouden en te irerstellen. Die hulp betreft kunst uit de
meest uiteenlopende tijden: werk van Kruyder, een grxvLlre van Diirer, Chines;
figuren uit de T'ang-pcriode. De musea, dic hiervrn profiteerden, iiggen door
hec gehele iand: het Mauritshuis en hec Rijksprentenkabinet zo goed a1s l.ret

Groirin.ger N{useun-r voor St:rd en Lande, hct Zecuu's Museum, het Gemeente-
nrLrseum in Arnhem.
Ook Openbaar Kunstbezit zelf ondervond belangstelling van het Prins Bernharcl-
fonds. Zo konden N,ij vorig jaar, dank zij rovale hulp van die zijde, een onderzoek
laten instellen naar de waardering, die onze televisieprograrnma's bij de kijkers
vinden, en de wensen die er leven ten aanzien vln een tv-serie als de onze. \(e
ontieenden aan dit onderzoek enkele waardevolle geger-ens, die, hopen we, onze
abonnees en wie er verder onze uitzendingen zien, ten goede zijn gekomen.

MUSEUM DE \TAAG IN DEVENTER

Ons programma o\?er de Technische F{ogesc}rool Twente zal onze abonnees
bewesten de IJssel we1 niet onmiddellijh r.erleiden tot een tocht naar Enschede.
Mocht iemand, kon-rend van het s,esten, bij gelegenheid toch eens naar Twenre
reizen, dan kunnen wij een korte pauze in Deventer arrnbevelen. Veel rvoorden
ter motiyering zijn er niet nodig. Het silhouet van dc stad, de huizen aan de
kade langs de IJssel overtuigen reeds aanstonds, dat Deventer een plezieriqe
stad moet zijn. Er zijn tal van mooie plekjes en oude gevels te vinden, en l-ret

is verleidelijk, daarvan een en ander te gaan beschrijven.
Dat doen we cchter niet. \flant de beschikbare ruimte wilden we gebruiken om
lr te verwijzen naar het museum de Vaag. Ook dat is gehuisvest in een oud
gebouw; het dateert van begin-15e eeuw. Het bordes, in renaissance-srijl, is een
goede honderd jaar ouder. Tot het lnuseumcompiex behoren ook nog twee andere
gebouwen: de tn'aalf Apostelen en de drie Flaringen 

- 
verrukkelijke namen die

ruiken naar oud.
De verwende museum-bezoeker zal hier n-risschien niet eens zo veel vinden om
over naar huis te schrijven. Zorls in tal van zulke musea over\{regen plaatselijke
geschiedenis, folklore, rariteiten. Voor Deventer velbaast dat te minder, als men
verneemt, dat het rnuseum groeide uit een in de 19de eeux. opgericht "Stedelijk
K:rbinet van Nlerkwaardigheden", later ovcrgege;ln in een "Kabinet van Zeld-
zaamheden". Men is er echter in geslaagd, in verscheidene vertrekken de voor-
werpen zo op te steIlen, dat iets van de oude woonsfeer is te ervaren. Zo de
keuken, en de Trapkamer, waar een prachtige Keeftkast stext. In die kamer
ontdekt u ook, dat hier toch nog wel iets mecr te zien is dln "merkwaardig-
heden": aan de wand schilderijen van de l7de-eeuwers:rls Breenbergh, Hogers
en Terborch die tror-ru,ens ailemaal iets met Deventer te maken h:rdden. Elders
in het museun zijn middeleeuwse karbelen (houten steunstukken) te vinden,
w:rarin figuren zijn uitgesneden in middeleeun,se klederdracht.
De bezoeker proeft in dit museum een plezierige sfeer. Dat uit zich in kleini-e-
heden. U kunt van een kan zegger,, dat hij dateert uit eind dertiende eeuw. Het
staxt er echter z6 in de \flaag: "Toen Graaf Floris \r in den Jare ons Heren
Dusent Twiehondert ende acl-rt ende tseventich, rls rnen singt Quasimodo Geniti,
(beiangrijke vcorrechten gaf aan de stad Dever-rter) ... hier.en handen deze
kannen".
In de drie Haringen treft u, behalve stijlkarners en een costullmhamei:, een

verzameling kinderboekjes aan. Dat is de n-roeite l,aard. "De drie Haringen"
is echter alleen maar open in juli en augustlrs en op nog enkele toeristieke top-
dagen. In de Vaag kan men het hele jarr door terecl'rt.

OUDE JAARGANGEN

Dit is de derde jaargang van o11ze tv-sei:ie. Jrargang I en 2 zijn nog te krijgen;
ze kosten resp. f 9,75 en f 11,75. Na ontvangst van het bedrag op posrgiro
4180 (Openbaar Kunstbezit Amsterdam) v,orden ze toegezonden.
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Constant
"Const:',nt lcourvt aan een nieux,e u,ereld en wij ziin z'n
getuigen. Met recht van sprehen: iedereen is weikom
op zijn toneel. Schatplichtig geven w-ii hem het recht,
om een stadschap te boun,en, en hij grijpt dit recht met
beide handen, met hoofd en hart, met de zintuigcn en

r-erbceldingskracht van de bezcter-re.

Hij is geen zonderling, nee, dat zelfs niet. Een eenling
uiteraard, die zijn vcrbeelding omboun,r tot denkbeetrd

ombotirvt tot vorln en gestalte ombouwt tot x,ereid om-
bouwt tot heilig recht omL,ouwt tot New-Bab,vlon cm-
bouwt. Een schepping in voorden, n-Iaqrlettes, foto's,
teker-rineen, spelen, theoriedn."

Met deze woorden beschrijft Simon \rinkenoog in ,,Ner,-
Babylon, preambur,rl voor een nieul'e s,erel.l" (een uit-
g:1\:e met 10 litho's), de werkzaamheid v:rn Corstrnr,
die sinds 1958 bouv,.t a:rn een omgeving en leefv,ijze
l'oor de arbeidsioze mens vxn morgen. Het is de visie
van cen kunstcnerr, voor r.ie een directe L'etrokkenheid
bij het meatschappelijke leven belangrijker werd dan het
rraken van schilderijen, waarr.nee hij zijn loopbaan be-
gon. Geboren ;n. 792A, komt hij, na een opleiding aan

de Amsterdamse Rijksacademie, in 1948 als initiatief-
nemer voor de oprichting van de Nederlandse experi-
mentele groep nxar r.oren in het kunstleven. Met popu-
lair geworden figuren als Karel Appel en Corneille,
brengt hij Nederland cen volslagen nieuwe manier r-an

schilderen. In de groep is hij, zoals v".e nu duidelijk kun-
nen constateren, niet alleen een der meest overtuigende
schilders gewcest, ook was hij de felle en intelligente
woordvoerder. In het door hem opgestelde manifest in
het blad Reflex lezen we:

"Een schilderij is niet een bou*,sel van ktreuren en lijnen,
maxr een dier" een nacht, een schreeur., een mens, of
dat alles tczamen".

Dat is een opvatting van de schilderkunst, wa:rrin on-
omrvonden geprotesteerd wordt tegen het zgn. ,,mooie
schilderen", De jonge schilders van de jaren direct n;r

de oorlog willen wat anders. Voor hen is her mooie
resultaat maar betrekkelijk, van belang is Ce omgang
met de materie, die "vormen en ideedn suggereert". En
die materie is niet alleen mear verf ; alles w-at de kunste-
naar in handen valt, stukken hout, afvalmaterialen als

ord, i)zer en rubber, kunnen hem dienen, om een nieun'e
relatie met de n,erkelijkheid tot stand te brengen. Hij
rvil vooral onbevangen v,erken en laat zich inspir.cren

Scbilderien, clnstructies, Nieuw Babylon

door de tekeningen van kinderen, die spontaan hun eigen

werkelijkheid in beeld brengen zonder zich zorgen re

maken om het resultaat. In het manifest schrijft Con-
stant dan ook:

,,de scheppende fantasie zoekt echter in elke vorm een

herkennen en heeft in de steriele sfeer van het abstracte
een nieuwe relatie tor de werkelijkheid tot srand ge-

bracht, berustende op de suggestie die van iedere natuur-
lijke of kunstmatige vorm uitgaat voor de actieve be-
schouwer. Deze suggestie is onbegrensd, en daarom kan
men zeggen, dat de beeldende kunsr, na een periode

waarin zij niets voorstelde, rhans een periode is ingegaan

waarin zt1 alles voorstelt".
Dat alles is een geschilderde (en soms ook getimmerde,
gesoldeerde of geplakte) toesrand, waarin werkelijkheid
en fantasie op een vanzelfsprekende wijze samen gaan.

FIet is een vorm van kunst die aan de beschouwer sug-

Sesties geeft en associaties bij hem oproept. Het is een

wereld, waarin het dier menselijke trekken krijgt, vissen
vogels worden, waarin schepen wielen krijgen, redenaars

als vuistvechters verschijnen, $/aarifl onheilspellende

wezens, die wij kobolden plegen te noemen, sardonisch
grljnzen en waarin maskers lachen. Onheil en humor
wisselen elkaar af en vullen elkaar arn, In "l'animal
sorcier" (afb. I ) is deze voorstellingswereld van angsr,

spot, humor, venijn en agressiviteit nu, na bljna 20 jaar,
nog schokkend aanwezig.

Dat is de wereld van COBRA, de tot een internarionale
beweging uitgegroeide organisatie van schilders, die hun
eerste grote tentoonstelling krijgen in het Stedelijk van
Sandberg en hun einde beleven in een manifestatie in
het Luikse museum (l9tl).
Intussen maakt Constant in Parijs een serie schilderijen,
waarin herinneringen aan de oorlog tot beeld worden.
Verschrikkelijke schilderijen, gemaakt in de sponrane
manier van het COBRA jargon, dat nu de afschuwelijke
uitwerking van dood en vernieling rot onderwerp heeft.
H.et zijr dramatische schilderijen, die sterker dan welke
fotoreportage ook, door vorm, kleur en de voorstelling
die zich er uit los maakt, "de verschroeide aarde" (afb.
2) aan de orde stellen.
En deze wijze van schilderen vindt bij Consrant, die
telkens opnieuw zijn houding bepaalt en ook vindr,
een voortzetting in schilderijen waarin vormen en kleu-
ren zich verdichten tot revolterende tekens: "blauwe

\-

o
c

,
:
c
1

;

OPENBAAR KUNSTBEZIT 7, tv

4 Zoourrrlrip, Constant (Nieuwenhuys)

'6r-72b



vlam tegen rode lucht (afb. 3 ) ". Een fragmenr
van ecn tekst van de dichter Jan Elburg bij een reeks

litho's met een zelfde abstraherende tendens onder de

titel "Uitzicht van de Duif" (19t2) geeft in x/oorden
de geladenheid van deze vormenwereld weer:

"Ik moct: zaet zijn, soldaten betalen, betaalde moed,

onvergoed bloed en pijn eisen en goedkeuren, leugens

bewijzen en ieuren met jabroers en harlekijnen, bonen

van broodroof eten".
Constant komt echte:: tot de ontdekking rijdens zijn
verblij{ in Parijs en daarna in Londen, dat er zich in de

samenler.ing van de grote stad iers aan het voltrekken is,

\\'-aaraan de hunstenaar geen deel heeft. "ik zag hoe men
lroun de en afbrak, veranderde en uitbreidde. FIet verkeer
nxm toe, de mens verdween en viel steeds moeilijker te

ontdekiren. Een nieurve fase van de industrialisarie, "een

tn,eede industriEle revolutie", was zich aan het volrrek-
ken. Het wereldbeeld werd veranderd, er ontstonden
gernechaniseerde, technoide omgcvingen. I'Iaar de kun-
stenaar stond terzijde, hij was kennelijk nier in staat aan

deze ontr.ikkeling deel te nemen. De kunst trok zich
terug in de verdeciiging en werd tor een conservatief
element in de ontwikkeling, hct laatste toevlucl-rtsoord

van een dood individualisrae". De stad als kunstzinnig
medium kreeg hem te pakken. Hij begint rnet experi-
menten in de ruimte. Hij ven,aardigt constructies uit
aluminium, ijzerdraad en plexiglas. Nieuwe materialen

voor dynamische vormen, die vanuit een zakelijke zin
voor constructie een gevoelig aftasten van de ruimte te
zien geven (afb. + en kleurplaat).
Constant zou echter niet zichzelf zijn, wanneer hij niet
opnieuw contacten gevonden had met anderen, die zich
met dezelfde problemen bezig hielden, De uitspraak van
de surrealistische dichter Laurriarnont: "la podsie faite
par tous et non par un" (,,dichtkunst, gemaakt door
allen en niet door 6dn") wordr richtlijn voor l.rem en

voor de groep kunstenaars, vereni.gd in de "Internatio-
nale Situationniste", die een toestand nastreven waarin
leefwijze en leefmilieu geheel op elkaar zijn afgesremd.

Ook nu weer onderhoudt Constant, als in de tijd van
Cobra, veelvuldige internationale conracten. Maar een

op samenwerking gerichte activiteit, die hij van deze

organisatie verwacht, wordt niet gerealiseerd. In 1950

breekt hij met deze beweging. Sindsdien is hij de een-

zame ontwerper, theoreticus en propagandist van New-
Babylon, waarin individuele kunstwerken opgehouden

l-rebben te bestaan en een collectieve creativiteit verwer-
kelijkt kan s/orden.

In Nieuw Babylon (afb. 5, 6,7, s) zullen kunst en leven

samenvallen. De voortgaande automatisering van de

machine luidt het tijdperk in van een maatschappij,

waarin de machine alle arbeid kan verrichten voor het

dagelijhse levensonierhoud. De mensheid zal vrlj zijn om

te doen wat zii wil. Arbeid terwille van l.ret nut ver-
dwijnt en daarmee wordt de strijd om het bestaan over-

bodig. De rnens kan speler u.orden van de wieg tot het

graf. De geldeconomie van nu zal veranderen in een

levenseconomie.

In getekende schetsen en geconstrueerde maquetten

geeft Constant l'orm aan deze visie op een nieun-e samen-

leving.
Nicuw Babylon is opgeboun'd uit cen aantal secto::en

(20-50 ha) ilie zich onseveer tr5 nrcte,: boven de grond

bevinden, op eikaar: arnsluiten, zich in alle richtingen

voortzetten en het landschap omsluiten; ei ontstas! een

grote wereldstad, die de aarde als een net omsp;1nt.

Alle sectoren hebben grote ruimten, x'ellie doo;: mobiele

constructie-delen rvorden verdeeld, waarnaast 66n of
meef permanente s,oonhotels.

Behalve de s,oonhotels zijn de binnenruimren bestemd

voor collectief gebruili en hebben geen andere functie
dan "artistiek medium" te zijn. In de gemeenschappe-

lijke ruimten der sectoren zljn de voorwaarden aans'ezig

voor een experimentele levenshouding. Deze kunsrmarige

wereld is avontuurlijk, zij prikkelt tot verkenning door

de steeds wisselende atmosferen en zij biedt de mogelijk-
heid de omgeving aan te passen aan de steeds verande-

rende verlangens van de gebruikers. New Babvlon n'ordt
pas werkelijkheid door de bewoners die in de grootsr
mogelijke vrijheid zichzelf kunnen zijn.
Aan de bouw van dit paradijs op aarde heeft Constant

zich gewijd. Het schilderen werd voor hem een vorm
van vrije tijdsbesteding. Maar ook dan zendt hij ons de

groeten uit Nieuw Babylon (afb. 9). En zo nu en dan

krijgt hij een opdracht voor een beeld. En dat wordr
altijd een overtuigende manifestatie var, zijn vormkracht
en beheersing van de ruimte (afb. to1,

H. vaN FIaanrN

Hoofd. Eilucatieue Dierust,

Gemeentemusea'rn, Den Haag.

Kleurenreproductie: Constant (Nieuwenhuys), Zonnescbi!, eigendom van de kunstenaat, Zvart-witte reproducties, alle werken van Constant
Nieuwenhuys: l. L'animal sorcier (het toverbeest), 1949, Mus6e d'art moderne, Parijs; e. La gterre (de oorlog), l4j X 11o cm, l9tl,
Stedelijk Museum Amsterdarn; 3. Yoorstudie toor ,d.e blauue ulam", eigendom van kunstenaar (De blauwe vlam in Gemeentemuseum Den
Haag); 4, Vielconstructie, 1955; 5. Nieuu Babylon: lucbtlandingsplaatsen; 6. Nieuu Babyloa: concerthal aoor electronische muziek;
7. Nieutu Babylon: rode sectorl 8. Nieuu Babylon: ingang toor de stad; 9. Groeten uit Nieuu Babylon, eigendom van kunstenaar, 1953;
lo. lngang Sportpark Ookmeer, Amsterdam 1964.
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