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Àanvankelijk zag Constant (Nieuwen-
huys) een volledige pré§entatie van zijn
New Babglort in het llaags Ciemeente'
museum niet zo zittea. Het projeet leeÍ-
de een verborgen leven, verpakt in het
atelier van de kun§teua&r. ZeU hield hij
vroeger lezingen over zijn levenswerk
en trét enige ta§tbare was de serie licht'
beelden, die enigermate zijn virsie op de

toekomstige maatschappij moest ver-
duictelijken. Een reconstructie die een

vollediger beeld zou geven van wat New
Babgton nu eigenlijk precies is leek hem
een moeilijke zaak. De aarazet daartoe
was al eens g:epresenteerd, eveneens in
het Haagse Gemeentemuseum, in 1965'

Bovendien, als het nu opnieuï/ zou 8'e-
beuren dan rnoest het meteen helemaai
goed zijn, want hij vindt dat er toch
veel misverstanden over zijn utopie blij-
ven bestaan.

Drs. J. L. Locher, hoofdconservatot nro-

derne kunst van het Haagse museum,
bleek a1 enkele jaren meer in een niettw
maàr dan ook zo uitgebreicl mogelijl<
overzicht te zien dan de kunstenaar
zelf. Hij zette door en kreeg na eefl
groot aantal werkbijeenkomsten een

steeds duideliiker idee van hoe men
.New Bab?tlor zou moeten pre§entererl'
Idu het projeet in de nieuwe vleugel
v&n hr)t,museum is opgesteid zegt
r"l§nsta.nt.: ..Ih kri'ig zelf nu ook voor
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new babylon van constant: droom, visioen oÍ utopie? ol
een zinnlg yoorstel voor een totaal andere samenleving

waarin de mens op den duur helemaal vrii zal ziin? hoe grod
is de aÍstand tussen nu en dan?



,' :. arétieéist een dutdelijk beeld van het
- '.project. Ik zie heel goed dat hard-
. nekkige misverstanden over

New Babgton oP deze manier kunnen
worden weggenomen. Persoonlijk vind

. ik dat de recente ontwikkeliÍrg van de

maat§chappii mijn kritische houcling
tegenover die maatschappij beves-
tigt."
Neu) Babllton zoals het te ondergaan
valt in Den Haag is een tentoonsteiling'
Niet a1leen van op hun eigen waai'de en

artisticiteit te beoordelen kunstwcrkeu,
maar ook van maquettes, constructies'
schilderijen, tekening'en, grafiek, vol-
tooitl of scheLsmatig, die aIIe betlekking
hebben op tle l:asisfilosofie van New Ba-
bylon en daarom alleen in die context
begrepen kunnen worden. Die filosofie
staat ook'in extenso àfgedrukt in de

begeleidende catalogus; essay-achtige
teksten die Constant jaren geleden

schreef en waarvan sommige moesten
worden terugvertaald onidat hij deze
geschriften aanvankelijk in andere talen
had geschreven' Die grondgedachten lle-
vatten een soort vuistregels, waaraan
eerst voldaan moet worden voordat Neu;
Babl|ton ook maar enigszins kan wor-
den g:erealiseerd. De tentoonstelling pre-
senteert dus iets wat er nog: niet is,
waàrin men vrij kan geloven of niet,
gericht op een ver verwljderoe toe-
komst, als project volstrekt samenhan-
gend, als idee fascinerend, als expositie
goed ingericht, als aanzet tot maat-
schappij-kritische beschoqwingen uitda-
gend. Het is de tentoonstelling gevíor-
den van een voorstel, dat sommigen een
a.ardige droom noemen, anderen een uto-
pie, zoals er al zoveel in de loop van de
geschiedenis zijn geweest. Er zijn er
ook die menen dat de kunstenaar Con-
stant met 4jtL New Babylon aanleidingen
genoeg gevonden heeft om fiJn en goed
te schilderen, tekenen en etsen. (Stel dat
dit zo is, wat is daar dan verkeerd
aan?)
Constant is binnen ziin opvattingën o\/er
de toekomstige samenleving zeer coíse-
quent. In zijq artistiek werk geeft hij

. de waarschijnlijke gestalten aan, die
zijrr voorstel voor een geheel nieuwe ste-
delijkc omgeving tastbàar moeten rnl-

Homo Ludens, potloodtekening uit 1966.

ken. Dat artistieke werk komt geheel
voort uit clie toehomstvisie' Hij schrijft
weliswaar precies op aan wat voor
voorwaarden er voldaan moet woïden
wil Neur BabL1lon, realiteit kunnen wor-
den (misschien voltlekt zich deze droom
op eigen kracht als aan de voorwaarden
is voldaan), in de huidige stadia van
tastbaar-maken komt de kunstenaar
Constant votiedig aan bod als iemand
die in zijn schiiderijen, tekeningen en
grafiek een du,ingend motief in handen
heeft om dat artistiek boeiend te ver-
werken. De vraag is nu of men zich
alleen laat interesseren door dat werk
en minclcr cloor de daarachter tiggende
gedachten of dat men bereid. is zich te
verdiepen in Constants overtuiging, die
een totale revolutie predikt en van geen
compromis wil weten, hetgeeu dan weer
zijn werk volledig bepaalt.
Er is'veel geschreven over de visioxaire
dromen van de ex-Cobra-schiicler. Zelf
vindt hij dat het zelden helemaal Juist is
wat er over Neto Babylon wordt gezegd'
De hasisgedaehten die het voorstel dra-
gen komen hierop neer: in de toekom-
stige maatschappij zullen alle niet crea-
tieve werkzaamheden geautomatiseerd

moetcn zijn. Hij is ervan overtuiE:d dat
die g,etrulomatiseerde techniek zal zor-
gen voor een overal aanwezige over-
vloed aan consumptieg'oederen, vvaari'an
een ieder naar believen gebruik zal kun-
nen maken. I{et gevolg daarvan is dat
de rnens maximaal vrij zal zijn, vrij
voor zichzelf en anderen. Dus geen ar'
beid meer voor anderen en voor zíchzelf,
voor het eigen levensonderhoud. ÏYan-
neer dit zo is zal de men§, volgens
Constant, een eindeloze bron van onder-
drukte creativiteit bij zichzelf ontdek-
kcn en die gaan uiten in een zo geva-
rieerd mogelijke minier van leven,
avontuurlijk en fantastisch, als een mo-
derne nomade. Geen dwingende regel-
maat van de arbeid meer, maar een
vrij en fantasierijk spel met als hoofdfi-
guur de mens, als homo l,uilen\,
Dat klinkt mooi. Het is wellicht goed
enkele uitgangspunten hier te citeretl, '
precies zoals Constant die formuleert in
zT;trt New Babyton, een sch.ets xoor eeil
cultuar:

- il,oor ite uutomatisering ua* gteeda
t eru glter enile,ltuttig e" kancl:elin g ert,
komt.oyt massale wdize mensel,ti:l§@ ère@Y'

gie ut'ij rsooi andere d'ctivitelten; eo\lëo^

t.ieÍ eígendom »an ile grond en uan ile
1tr o duktiemtild,elen en daarmee g epaaril
gaaníle rutionalistr'tie uan d,e proil,uktie
uan geb'rui,ksgoeileren, opent d,e moge-
líjklrcid, dez.e energie otm te zetten in
creatieue actiuiteit; - d,e rerilwijning
uan tl,e proilu,kti,e,atbeiil m,aakt col,leatte.
ue ti,jd,sch,emals ouerboilig, aofut * ae*
rirassole »ríjheid uan tijil ot tstrut; -als itè gebonitenheiit acrr oen orberds-
Itlaats aphouilt te bestoan, b er ook '

geen nood.eantk meer Door ee* gebutilott-
lrcid aan een uaste'woorb en oerbliil-
plda,ts: ile mens kan indioidueol beweeg"
lijlcer word,en."
Een uitermate optimistlsch ve3haal, dat
op de tentoonstelling in DeD Haag ln
ruÍme mate wordt geïllríttreerd, nlet al.
leen met kunst maar voor een belaDg-
rijk deel ook met tekstell. Dat illustre-
ren van de denkbeelde[ en dat exce4)e-
ren van de teksten, aangebracht op bor!
den (er valt heel wat te lezen) is een
com.binatie de de bezoeker dwingt tot, "

een zo groot mog€Iijke concentratie.
Wie er"zich in verdiept, in de ttreorie en
in de waarschijnlijke modellen, kriigt

vervolg op pagina 6
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tussen
nu en dan
vervolg van pagina 3

oen idee van ereativiteit die wezenlijk
.verschil van het gangbare idee kunst.
ConstaTt meent namelijk dat k%mst van
nu niet.meer is dan een bepaalde histo-
rische vorm van creativiteÍt, een vorm
die typisch is voor de utilitaristisclre sa-
menleving. Want in die samenleving is
de sfaveryij van de werkende massa de
basis voor de beperkte vrijheld van het
erea.tieve individu. Wat men nu k?rflst
noemt zal iedere betekenis verliezen op
het moment dat het enorme creatieve
potentieel van d€ massa zal vrijkomen
om tot aetiviteit over te gaan.

visioen
Ik haal deze uitspraak van Constant ex-
prqs a,an omdat ik m§ kan voorstelien
dat bezoekers aan de tentoonstelling
met veel meer beg:rip en appreciatie
langs zijn grote schilderijen, zijn sehit-
teronde tekeningen en etsen zullen lopen
dan langs de symbolische voorstellingen,
maquettes en structuurplannen, die
enigszins New Babglon tot iets con-
creets verdichten. Misschien dat de zelf-
werkzaamheid voorzichtig is uitgelokt
door het inrichten van een deurenlaby-
rint, waarin de bezoekers hun.spelaeti-
viteit kunnen ontwikkelen. Maar dat
heb ik op de kermis al eens veel beter
gezien, Dat is maar een toevoegiÍlg die
naar mijD smaak niet veel te maken
heeft met zíjn New BabEl,on als denk-
beelfl. En die, stedebouw is in zijn ogen
een mogelijke en een geheel andere.
,,Mijn ontwerpen", zegt hij, ,,zijn niet ge-
woon architeetonische consfrueties; het
zijn basis-modellen voor een grotere
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vríjheid, voor een grotere flexibiliteit
van zeer gevarieerde omgevingen, die
zonder ophouden worden opgebouwd en
weer afgebroken. De ware ontwerpers
vara New Babylon echter zullen de New-
babylonen zelf zijn."

Wat moeten wij met zo'n visioen ? Aan
de ene kant nemen wij kennis vàrt eerl
groot aantal belangrijke hunstwerken,
schilderijen, tekeningen en etsen, u,aar'-
in de hand van een ras-beeldend kun-
stenaar valt te onderkennen; aan de an-
dere kant hebben al deze werken het
voortdurende motief var. New Bab-qlon
tot onderwerp en lijkt deze aanleiding
vaak interessanter dan de eventuele mo-
dellen. Men kan zieh hovendien afwa-
gen of de afstand tussen het ÀIU en het
DAN ook maar enig:szins valt te over-
brug:gen. Want het is nogal wat wan-
neer men de genoemde uitgangspunten
voor vast aanneemt. Het hardma,ken
ervan moet buiten de kring van de
kunst geschieden; het verpolitiseren
moeten anderen dan de kunstenaar
doen, want de kunstenaar heeft hoog-
stens invloed, kan hoogstens aangeven in
welke richting hij denkt dat de maat-
schappij noodzakelijkerwijs moet gaan ;

rnaar hij heeft geen macht. Het zij!
Lleine opmerkingen, maar ze lijken me
redelijk. Effect op kortere termijn kan
je dus niet verwachten. Als je het alle-
maal serieus neemt dan stuit je toch op
zeer veel moellijkheden. Er rnoet eer§t

een volslagen des-oriöntatie gecreëerd
worden, eerst moet de oude maatschap-
pij tot aan de bodem worden afg:ebroken
voordat het mogelijk lijkt wat Constant
verwaeht, .hoopt en wil,dat er met de
samenleving geloeuren z,al. New Bd,bvlon
Iigt wat de vorm betreft akrsoluut niet
vast. Het is hoogstens een schetsbnt-
werp, een duiding voor een volstrekt an-
der cultuurtype.

Door die laatste onschrijving is het zin-
vol er grote aandacht aan te besteden.
Ik geloof dat je het hele voorstel ook op
die wijze moet benaderen. Misschien is
het wel waar dat wij juist door het
soort maatschappij waarin wij leven en
die het gevolg is van een lange reeks
opeenvolgende processen die steeds te
maken hebben met de strijd om het be-
staan geen goed zicht hebben op alter-
natièven en liever, geconditioneerd als
wij zijn, vasthouden aan de betrekkelij-
ke zekerheid van het kapitalistische
winst-model. Als het woord.sfnd voor
New Babglon onjuist is omdat dit woord
een immobiliteit van situatie aangeeft,
dan kan men ong:eveer vermöeden hoe
diep trleto Babglon past in een totaal
andere samenlevingsopvatting. Constant
wil geen compromis, zoals die dagelijk§
worden gesloten als het gaat om het
behoud van oude.stadskernen of het
plannen va.Ir nieuwe enigszins verander-
de woonwijken. ,,Je moet niet meer
strijden," heeft hij eens gezegd, ,,om het

behoud van iets dat geen levensvatbaar-
heid meer heeft." ;

Met die arbeidsloze samenleving heb ik
het ook wat moeilijk. Ic ereativiteit dan
g:een vorm van arbeid die haar eigen
problemen sehept ? En kan een volledig
geautomatiseerde wereld wel de proble-
men negeren die kennelijk tot het rvezen
van de mens behoren, affectief als die
mens is ? Die affectiviteit toont Constant
trouwens zelf op vaak schitterende wij-
ze i* zijn tekeningen en schilderijen"
Natuurlijk, de bedoelingen van Constant
zijn niet de bedoelingen die wij er in
wilien leggen. Hij geeft niettemin op
krachtige wijze een over-power, hetgeen
volgens hem noodzakelijk is wil de'
kunstenaar als revolutionair overkomen.
Daarmee wil ik niet beweren te geloven
dat het slechts spel en niets anders is
waarmee Constant zich bezighoudt. Ik
wil zelfs geloven clat zijn New Eabgl,an
als toekornstmodel zinvol is, al was het
maa1 yoor de bewustmaking van grote
groepen ten aanzien van de rampineuze
ontwikkeling van onze huidige samen-
leving. De pessimisten tegenover de op-
'timisten. Dat is dan u,el geen nieuws,
maar het is in elk geval zeer de moeite
waard te vernemen wat een kunstenaar
als Constant dan wel vindt hoe het
eventueel verder moet gaan. Het getuigt
bovendien v&n een grote betrokkenheid
bij de samenleving:. En dat kan je niet
van elke ex-Cobla-kunstenaar zeg.geD.
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constant

new babylon, droom, visioen of
utopie? of een zinnig voorstel voor
een totaal andere samenleving?
hoe groot is de afstand tussen nu en
dan? frans duister over constants
haagse tentoonstelling op pag. 3.
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