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I\ÏAIEVE UTOPIE VAN CONSTANT

I\ew Babvlón'n ooi praatje
met cte mathemati'sohe Íonrnrtrle x:
2.? y. zal dat constructief gesproken
rvel' potjesiatijn zijn. Constants oon-
struc-tie§ hebÉen hiets constructiefs.
allaen estÀetísc,he hwaliíeite'n. En 'die
esthetiek . i,s 'tweinig '8ar;lverwarrnend:

OOK de utopie heeft werkelÍjk-
- heidswaarde: ze spreekt uit
wat het verlangen'van" n.u is en
ze kan blj geval ook fungeren als
motor voor veranderingen. Het
wetenschappelijk socialisrne van
Marx is voorafgega,an door ëeu-
ïven van utopisch socialisrne -aI heette dat niet ,telkens socia-
l,isme. Elke utopie dringt naar
werkelijke veranderlng. Daarom
is het wat vreernd gesteld met de
uto'pie ,,Neq Babylon" waarmee
de vroegere Cobra-schilder Con-
stant (Nieuwenhuys) zich sinds
vijftien, twintig jaar bezig houd!
em die nu, bij gelegenheid van het
Holland Festival, fulldress wordt
gepresenteerd door het Haagse
Gemeentemuseurn"
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de bouwsels waar' Constan't ons als
ziqeuners in wil rondjagen, zijn Pira-
ne--si-achtise hondehokken. die min-nesi-a,c'htige hondehokken. d1e nmn-
der tte vrÏiheid van de hómo ludens
beloven alÀ de angstcn van de g€van-

delijk wonen Presenteert
Zijn gelofte ís een ntoor I
weest.#lÏíÍÍffi



Ilolland hsÍtYal
1Sr4

Waar Constant in zijn lilew Baby-
lon van droomt, is àen volkomèn
nieurve stedelijke omgeving. Wij zuJ-
len een wereld krijgen waariri alleniet creatieve werkzaamheden ziin
geautomatiseerd. Die iechniek vàn
de automa,ta stelt ietereen van wer-
kën en zwoegen vrij. Ze zal oru een
overvloed aan consumptiegoederen
bezorgetn waarvan ieder-ge,bruik kan
maken zoveel hem lust. Dan eaat het
gebeuren, dat deze van werËbevrij-
dë rnens i'n zichzelf ongeLrruikts e,n
onderdrukte creatievè krachten ont-
dekt en die kràchten stellen hem in
staat een avontuurli.jk, steeds verafl-
derenrj, neo-nomadisch .leven te lei-
den. Nj.et langer zal de sleur van d.e
arbeid de rnens- dwimgen tot regel-
maat, het l,even zal het karakter kiij-
gen van ee_n verbeetrdingrijk spel. De.
mens wordt een ,,honro Ilrdcns", een
§Pelend wezen. 
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Voorwaarden 
i

Constanl, doet twee clinp-en. Hii be- |

schrijft ,t,heoretiscir dtr voorwaa'rcien I

waaronder wij zullen leven j,n een
maatschappij rnet een honderd per-
cent geautomatjsecrdr-. industrie, Ver-
volgens geeft Irij constructieve rno-
delletr iratr een stedeli.ik satnenlr:r,etr
in zo'n nraàtschappij. Beide activitei-
ten lokkon ernstige kritiek ui,t.

Tot nu toe h,eeft Cor:stant niet de
samenhart.gende theorie gepubliceerd
die hij sedert lang beiooft. Ziin ver-
spreid gepubiiceerde opstellen zijn
soms wel pikant, msar geven op be-
slissende mornenten ,niet eens de re-
l.evante vragen. laa,t staah enigszins
bevredigendé antwoorden. Hij ieemt
aan, 'dat een voitredig geautomatiseer-
de industrie tegelijk betekertt e€n ge-
,lukzalige arbeidsloosheid. Dat houdt
in. dat de autom.ata ook de automata
zelf zuilen gaan produeeren, he.tgeelt
mogelijk sehijnt, en geen soort
,dienstverlening meer nodig is. u,at
moeilijker lijkt. Tegen wanneer ziet
Conqtant de arbeidvrije werekl ge-
realiseerd r,r'or"den? Over enelgie- en
nriiieuproblemen zwijgt hij in alie
ta I cii.

Ëerr ander: moeilijk punt in de
theorïe is, dat Cor»:tant de alg,emerle
creativiteit koppelt aan vrijhöid van
arbeiil" Over oreativiteit im de anbeid
spreekt hlj niet. Creativiteit is een
spel. dat bij plaatst tegerlover arrbeid.
Gekoppeld aan de kwestie of een ar-
lreidsloze wereld wel uit zal kornen.
wordt Constants visie op de creativi-
teit vervol,gens door uitzichtioze
trettnigheid gekenmerkt. Er trestaat
een reactionair wantrouwen tegen*
ovrer de techniek, dat is zeker, daar-
naast is er ook een progressief soort
achterdocht tegen het teehnolo.gisehe
paar.demiddel. Constant heeft van die
achterdocht geeen last" Dat is tamelijk
naïef, Er is tot nu ,toe in de gesÈhie-
de,nis minstens zoveel creativiteit ge-
produceerd in cle atbeid als in de
vrije tijd.

Ook de constructieve ,m,ode11en van
Constant maken rriet iedereen geluk-
kig. Ze zijn orn te beginnen rijkelijk
schetsmatig. Als hij crgens bij iets
luchttunrrelaehtigs een piil tekenl

zun gelorte rs een m001 preatJe ge-
weest.

Schilderwerk
Í)e enige die aan New Bahylon ie"ts

heeÍt gehad, is Conitant de ...childer.
Wat hi.l in "één zaal van het Haagse
'murseum toont aan recent 'schilder:-werk, is theel fraai. Blijkbaal h,eeft
zijn losse, koket flodderige Cobra-
hand er iets aan gehad om met het
cnnstructivistisch idioorn geconfron-
teerd te zijn geweest. Zijn schilde-
rijen van de laatste jaren profiteren
daarvaLi. (Een kitsch-strrk als ,,Sou-
venicr de Norvège" uitgezonderd).

Museumdirecteur \fijsenbeek vindt
zo'n vrucht genoeg orn jaren New
Babylon-gezwatel te rechtvaardigen.
Feit is, dat Constant het Ksrel Appel
heeft kwalijk genomen, dat die het
genie ging uithangen, de individuele
artiest die zijn kwaliteit duur liet
verzilveren in de kunsthandel, Vol-
gens Constant moest de artiest niet
deze genialiteit dernonstrereni maar
zijm engagement met cle massa èm-
stig, nemen. Conseqrrent was dan ook
zijn profetie dat in New Babylon
geen. tr<unrst meer zou bestaan: kurrst
was slechts de historische institutio-
naliseri,ng van de ereativiteit en clien-
de <lverwon,nen te worden.

Het enige dat Constant aan
New Bal:ylon oirerholtdt, is in-
tussen een collectie kunstwerken"
Persoonlijk hen ik daar dik tevre-
rlen mee. Maar waarom nu, 0m
Van Ostayen te citeren, al die
ethische hogeborstzetterij ?

LAMBERT TEGENBOSCH i1

Symbolische voorstelling van New Babylon-Constant.
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