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De	wereld	van	Constant	kent	in	zijn	zorgen	geen	grenzen	

In	de	vijftig	jaar	van	zijn	kunstenaarschap	is	Constant	een	aantal	malen	radicaal	van	stijl	veranderd.	
Tussen	 het	 razend	 expressionisme	 in	 de	 schilderijen	 uit	 zijn	 Cobra-jaren	 en	 de	 bedachtzame,	
elegante	penseelstreek	van	zijn	laatste	werk	gaapt	een	eeuw	van	verschil....	

De	Volkskrant,	WILLEM	ELLENBROEK,	7	december	1995		

Van	onze	verslaggever	Willem	Ellenbroek	AMSTERDAM		

Toch	zijn	Constants	onderwerpen	 -	 in	 zijn	vaak	verhalende	en	commentariërende	schilderijen	 -	die	
vijftig	 jaar	 gelijk	 gebleven.	 Zijn	 thema's	 typeren	 een	 directe	 betrokkenheid	 bij	 schokkende	
gebeurtenissen,	van	Verschroeide	aarde	uit	1951	tot	Rwanda	uit	1994.	Hij	leverde	een	levenlang	een	
hartverscheurend	commentaar	op	het	nieuws.	Veel	van	zijn	schilderijen	vormen	een	aanklacht;	dat	
deed	hij	al	ten	tijde	van	de	Koreaanse	oorlog	en	dat	doet	hij	nog	bij	de	oorlogen	van	onze	dagen.	In	
die	zin	 is	ook	dit	werk	toch	weer	verwant	aan	de	stijlbreuk	van	New	Babylon:	als	een	uitgesproken	
verlangen	 naar	 een	 nieuw,	 sociaal	 bewustzijn.Er	 is	 in	 zijn	 jongste	 schilderijen	 en	 aquarellen	 iets	
bijgekomen,	 waaruit	 deze	 kant	 van	 zijn	 werk	 nog	 duidelijker	 spreekt.	 Constant	 is	 niet	 alleen	
betrokken	 bij	 wat	 er	 in	 de	 wereld	 gebeurt,	 zoals	 vroeger.	 De	 pogingen	 uitdrukking	 te	 geven	 aan	
woede	en	afschuw	over	de	verschrikkingen	van	oorlog	hebben	zich	uitgebreid	naar	andere	terreinen;	
naar	deernis	met	de	ellende	direct	om	hem	heen,	neergelegd	in	een	reeks	aangrijpende	schilderijen	
en	aquarellen	als	De	oude	zwerver,	Junks,	De	wees,	Eenzaamheid	en	Heroïnehoertje.'Ik	kan',	zei	hij	in	
1986,	 'geen	 negentiende	 eeuws-schilderij	maken,	 de	 grote	 gebeurtenissen	 van	 deze	 eeuw	 zijn	mij	
niet	ongemerkt	voorbij	 gegaan.	Wie	er	oog	voor	heeft,	 kan	 ze	 in	mijn	werk	 terugvinden.'	Het	gaat	
niet	bewust,	zei	hij,	'het	gebeurt	gewoon,	of	ik	wil	of	niet.'Ter	gelegenheid	van	zijn	75-ste	verjaardag	
is	 er	 een	 overzicht	 van	 zijn	 werk	 te	 zien	 in	 twee	 tentoonstellingen.	 Het	 Stedelijk	 Museum	 in	
Amsterdam	 exposeert	 zijn	 schilderijen	 uit	 die	 hele	 periode	 van	 1948	 tot	 heden.	 Het	 Haags	
Gemeentemuseum	richt	 zich	op	de	aquarellen	die	hij	de	 laatste	 twintig	 jaar	maakte.	De	exposities	
tonen	hem	in	heel	die	complexe	verscheidenheid.	De	aquarellen	vormen	een	prachtige	aanvulling	op	
zijn	 schilderijen.	 Ze	 mogen	 wat	 lichter,	 speelser	 lijken,	 maar	 zijn	 -	 in	 die	 bevlogenheid	 van	
onderwerpkeus	 -	 soms	 net	 zo	 beklemmend	 als	 zijn	 schilderijen.Constant	 (A.	 Nieuwenhuys,	
Amsterdam	 1920)	 was	 met	 zijn	 Manifest	 uit	 1948	 de	 ideoloog	 van	 de	 experimentele	 groep	 in	
Nederland.	 Hij	 verwoordde	 het	 kerend	 moment:	 'Na	 de	 macht	 van	 keizers	 en	 pausen	 te	 hebben	
verheerlijkt	 en	 hun	 aanzien	 begunstigd,	 heeft	 de	 westerse	 kunst	 zich	 dienstbaar	 gemaakt	 aan	 de	
nieuwe	machthebber	de	bourgeoisie,	en	is	zij	geworden	tot	een	instrument	ter	verheerlijking	van	de	
burgerlijke	 idealen.	Thans,	nu	deze	 idealen	door	het	verdwijnen	van	hun	economische	voorwaarde	
een	 fictie	 zijn	geworden,	breekt	een	nieuwe	periode	aan,	waarin	het	gehele	culturele	netwerk	van	
conventies	zijn	betekenis	gaat	verliezen	en	uit	die	primairste	bron	van	leven	een	nieuwe	vrijheid	zal	
kunnen	worden	gewonnen.'In	het	Stedelijk	Museum	is	zijn	jongste	werk	te	zien	in	de	Erezaal;	in	rijen	
zalen	links	en	rechts	daarvan	keert	de	tentoonstelling	terug	in	de	tijd,	naar	de	oorsprong	van	Cobra	
en	naar	die	beroemd	geworden	 typering:	 'Een	 schilderij	 is	niet	een	bouwsel	 van	kleuren	en	 lijnen,	
maar	een	dier,	een	nacht,	een	schreeuw,	een	mens,	of	dat	alles	 samen.'Aandacht	voor	Cobra	 is	er	
altijd	geweest;	die	 is	de	 laatste	 jaren	eigenlijk	alleen	nog	maar	 toegenomen,	met	als	apotheose	de	
opening	van	het	Cobra-museum	in	Amstelveen	vorige	maand.	Van	Appel	en	Corneille	kun	je	zeggen	
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dat	ze	 in	die	traditie	zijn	blijven	doorwerken.	Het	 latere	werk	van	Constant	heeft	daar	geen	enkele	
binding	meer	mee.	 Constant	 verdiepte	 zich,	 tegen	 de	 stroom	 in,	 in	 het	werk	 van	 Titiaan,	 Rubens,	
Delacroix	 en	 Cézanne.	 Hij	 werd	 van	 een	 ideoloog	 van	 een	 beweging,	 een	 classicus	 in	 de	
schilderkunst.In	 de	 catalogus	 van	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Stedelijk	Museum	 zegt	 Rudi	 Fuchs	 dat	
Constant	zich	nooit	heeft	laten	afleiden	van	wat	in	zijn	visie	de	glorie	is	van	de	schilderkunst.	Fuchs:	
'Na	 de	 oorlog	 heeft	 Constant	 behoord	 tot	 de	 groep	 der	 experimentelen	 die	 de	 kunst	 een	 ander	
aangezicht	 gaven.	 De	 schilderijen	 van	 toen,	 ook	 die	 van	 Cobra,	 werden	 ervaren	 als	 opstandig,	
agressief	maar	ook	als	bevrijdend.	In	de	toenmalige	perceptie	viel,	zoals	altijd	bij	iets	wat	vreemd	is,	
vooral	op	hoe	sterk	het	werk	afweek	van	wat	gebruikelijk	was.	Toch	lieten	ook	die	vroege	schilderijen	
al	 zien	met	 hoeveel	 klassieke	 verfijning	 het	 métier	 werd	 beheerst.	 Delicate,	 sierlijke	 lijnen	 zetten	
vormen	in	beweging,	kleuren	vloeien	met	tederheid	naar	binnen.	Er	zijn	mensen	die	Constants	latere	
werk	als	een	 terugkeer	beschouwen	naar	wat	dan	de	 traditie	heet.	 Ik	kan	die	opvatting	niet	delen	
omdat	ik	die	latere	ontwikkeling,	vanaf	begin	jaren	zeventig,	vooral	zie	als	een	verder	binnendringen	
in	de	kleurige	tuin	van	de	schilderkunst.'Na	die	Cobra-tijd	verloor	Constant	zijn	belangstelling	 in	de	
schilderkunst	en	werkte	 twintig	 jaar	 lang	aan	New	Babylon.	Hij	wilde	met	 zijn	nieuwe	stadsbeeld	 -	
vastgelegd	 in	 maquettevormen	 die	 aan	 vliegende	 schotels	 en	 ruimtestations,	 aan	 kunstmatige	
planeten	en	fantasieën	van	het	verzonken	Atlantis	doen	denken	-	een	bres	slaan	 'in	die	hele	starre	
reeks	 vooroordelen'	 waarop	 de	 planologie	 is	 gebaseerd.	 'Gebouwen	 worden	 niet	 gemaakt	 om	
mensen	in	te	 laten	wonen',	zei	hij,	 'maar	om	winst	te	maken.	De	stad	wordt	groter	en	groter	en	er	
wonen	 toch	 minder	 mensen.	 Allemaal	 grote	 lege	 gebouwen,	 allemaal	 papieren	 herbergen.'	 Hij	
probeerde	 met	 zijn	 project	 uitdrukking	 te	 geven	 'aan	 de	 heimwee	 van	 miljoenen	 onbevredigde	
levens'.	In	de	jaren	zeventig	hield	hij	ermee	op	en	ging,	maar	op	een	heel	andere	manier	dan	vroeger,	
weer	 schilderen.In	 het	 Stedelijk	 Museum	 is	 zijn	 schildersleven	 te	 zien;	 in	 het	 Haags	
Gemeentemuseum	 worden	 naast	 de	 spontaniteit	 van	 zijn	 jongste	 aquarellen	 in	 twee	 zalen	 de	
mooiste	 van	 zijn	 New	 Babylon-maquettes	 getoond.Uit	 Constant's	 eerste	 schilderijen	 spreekt	 het	
expressionisme	van	Cobra	en	de	uitdrukking	van	zijn	commentaar	op	de	wereld	in	de	donkere	tonen	
van	de	 schilderijenserie's	Verschroeide	aarde	en	De	oorlog.	 Ze	 lijken	geschilderd	als	 een	 schreeuw	
van	onmacht	en	hebben	iets	van	Picasso's	Guernica	of	van	het	beeld	Verwoeste	stad	van	Zadkine.	In	
latere	 jaren	wordt	zijn	werk	 lichter,	eleganter,	poëtischer,	met	mooie	hoogtepunten	 in	een	nieuwe	
serie,	Terrain	Vague,	uit	de	jaren	zeventig	en	in	de	labyrintische	schilderijen	die	hij	tegen	het	einde	
van	zijn	Babylonische	periode	schilderde.Hij	roert	klassieke	thema's	aan,	maar	al	gauw	spreekt	-	en	
veel	nadrukkelijker	dan	vroeger	-	zijn	visie	op	de	samenleving	weer.	Het	laat	hem	niet	los.	De	wereld	
van	Kees	Verwey	reikte	niet	verder	dan	de	lichtval	in	het	atelier.	De	wereld	van	Constant	kent	in	zijn	
zorgen	 en	 afschuw	 geen	 grenzen.Hij	 verbeeldt	 het	 in	 stille,	 aangrijpende	 schilderijen	 die	 precies	
uitdrukken	wat	ze	willen	zeggen	en	je	doen	verstijven	van	kilte.	Ze	dragen	nietsverhullende	titels	als	
De	 executie,	 Het	 vuurpeleton,	 De	 gijzelaar,	 De	 ondervraging,	 De	 opstand,	 Het	 proces	 of	 Het	
Tribunaal.	 Er	 is	 het	 angstaanjagende,	 schrikwekkende	 De	 menigte,	 een	 schilderij	 bevolkt	 door	
gezichten	met	akelige,	nietszeggende	en	nietsziende	holle	ogen.	Zijn	werk	laat	niets	ter	verbeelding	
over,	maar	is	toch	niet	documentair	-	daar	zorgt	zijn	schilderkunst	voor.	De	toon	waarin	hij	schildert	
houdt	dat	documentaire	tegen,	haalt	uit	zijn	schilderijen	dat	directe,	maakt	ze	mysterieus.Er	komen	
in	zijn	werk	ook	andere	thema's	aan	de	orde.	Hij	schilderde	een	bijna	lieflijke	La	belle	noiseuse,	lijkt	in	
Europa	 eerder	 de	 verliefdheid	 dan	 het	 klassieke	 thema	 te	 hebben	 gevonden	 en	 in	Winterreise	 de	
poëzie	van	de	eenzaamheid.	Zijn	liefde	voor	zigeuners	en	hun	muziek,	voor	het	nomadisch	bestaan,	
wordt	 weer	 heel	 teer	 en	 verlangend	 uitgedrukt	 in	 Nostalgia	 en	 De	 mandolinist.Er	 hangen	 in	 de	
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erezaal	van	het	Stedelijk	Museum	twee	zelfportretten,	beide	gesitueerd	 in	het	atelier.	Ze	tonen	de	
schilder,	palet	 in	de	ene,	penseel	 in	de	andere	hand.	De	een	 is	uit	1977,	de	ander	uit	1991-'94.	De	
eerste	schetst	een	beeld	van	de	ruimte;	de	schilder	staat	links,	het	doek	waarmee	hij	bezig	is	rechts.	
Er	spreekt	bezinning	uit,	maar	de	geschetste	ruimte	en	de	daar	ingevulde	details	leiden	de	aandacht	
af.Op	het	 tweede	 zelfportret	 is	 het	 schilderij	waaraan	hij	werkt	 de	 ruimte	waarin	 de	 toeschouwer	
zich	bevindt.	De	schilder	staart	ons	aan,	 in	opperste	concentratie.	Wij	 zijn	het	 linnen,	wij	worden	-	
rechtstreeks,	tot	in	zijn	ziel	-	geconfronteerd	met	zijn	aandacht.	Hier	wordt	niet	alleen	een	beweging	
gevat,	maar	een	universum,	de	trance	van	een	diep	denken	dat	aan	die	beweging	vooraf	gaat.	Het	
schilderij	 heeft	 geen	heftige	maar	een	 tere	 toon;	 ijl	 als	 een	vluchtige	gedachte	 -	daarin	 schuilt	het	
wezen	van	Constant's	laatste	werk.Stedelijk	Museum	Amsterdam:	Constant,	schilderijen	1948-1995,	
tot	en	met	21	januari.	Catalogus	¿	59,50.Haags	Gemeentemuseum:	Constant,	aquarellen	1975-1995,	
tot	en	met	4	februari.	Catalogus	¿	39,50.	

	


