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ARCHITECTUUR New Babylon van kunstenaar Constant is nog altijd een
inspiratiebron voor architecten. De tentoonstelling over deze visionaire stad
had niet op een beter moment kunnen komen, zegt zijn echtgenote.
tekst Henny de Lange

A
rchitectenmoeten het lef hebben
radicaal te experimenteren, net zo
vrij als de in 2005 overleden kun-
stenaar en architect Constant
Nieuwenhuys. “Zijn vrijemanier

van denken enwerkenmoetenwe studenten
in de opleiding aanleren”, zegt architect Ro-
nald Rietveld. “Dat levert veel interessantere
architectuur op.”
Constant ontwierp in de jaren zeventig

‘New Babylon’ (zie kader), nog steeds een in-
spiratiebron voor architecten. “Hij was een
voorbeeld van durf”, zei bijvoorbeeld Rem
Koolhaas over hem.Maar zelf ook die durf
hebben om lak te hebben aan bouwbesluiten
en deadlines, of zelfs niet te bouwen, is een an-
der verhaal.Welke architect durft of kan zich
dat permitteren?
De geesten zijn er rijp voor, denkt Ronald

Rietveld. De crisis heeft geleid tot een halve-
ring van de branche. “De positie van de archi-
tect is ter discussie komen te staan.”
Dat vrij denken enwerken in de geest van

Constant geen luchtfietserij is maar kan lonen,
laat Rietveld zelf al tien jaar zien.Met zijn
broer, filosoof Erik Rietveld, leidt hij demulti-
disciplinaire studio RAAAF (RietveldArchitec-
ture-Art-Affordances) inAmsterdam. Het is
een klein bureau, een bewuste keuze, vertelt
Rietveld. “Hoe groter de architectenbureaus,
hoemeer ze door deadlines en opdrachtgevers
gedomineerdemachines worden.”
Ze zijn allesbehalvemarginaal. Recent wer-

den de broers Rietveld benoemd tot leden van
deAkademie van Kunsten (KNAW).Ookwon

RAAAF diverse prijzen, waaronder de Prix de
Rome in 2006,mocht het bureau op deArchi-
tectuurbiënnale vanVenetië in 2010 het Ne-
derlandse paviljoen inrichten enwerd het in
2013 uitgeroepen tot architectenbureau van
het jaar. De jury noemde RAAAF ‘een uniek en
eigenwijs architectenbureau dat zelf relevante
thema’s en opgaven agendeert’.

Toekomst zonder stoelen

Omwerk zit het bureau nooit verlegen. Riet-
veld: “Sterker nog: de helft vanwat zich aan-
dient, nemenwe niet aan,meestal omdat het
niet bij ons past.” Hoe ze dan kunnen bestaan?
“We overleven door van ijsschots naar ijs-
schots te springen. Soms gaat het net goed. Zo
zijn we bijna failliet gegaan aan het project
‘The End of Sitting’, een sculptuur voor het
kantoor van de toekomst waarin stoelen en
bureaus ontbreken.Wij denken dat in 2025
het besef dat te veel zitten ongezond is ge-
meengoed is geworden.Wemoesten een in-
stallatie van 20 bij 30meter laten bouwen om
te testenwat werkt. Een kostbare operatie, die
ons bijna de kop heeft gekost. Vooraf geloof-
denweinigen erin, achteraf stond het in vele
nationale en internationale kranten.”
De broers Rietveld proberen net zo ‘com-

promisloos enmaniakaal’ te werken als Con-
stant. Al weten ze dat dat soms onmogelijk is,
als je ook projectenwilt realiseren.Maar dat is
nooit het uitgangspunt, benadrukt de archi-
tect. “Als je te veel focust op een concreet re-
sultaat, vernauwt dat je geest. Constant zei het
ook: Ik ben geen vormgever, maar een uitda-

ger. Net als hij willenwe idealiter in een conti-
nue laboratoriumfase werken. Alleen dan kun-
nen er steeds weer nieuwe ruimtelijke denk-
beelden ontstaan. Daarom ben ik er zo’n voor-
stander van om studenten te verplichten om
elk jaar tenminste één semester aan een totaal
vrije opgave te werken.”
VanConstant hebben ze ook geleerd dat in-

vloeden uit andere disciplines het vak archi-
tectuur fundamenteel kunnen verrijken. “Zelf
werkenwe op het grensvlak van kunst, archi-
tectuur en filosofie. Het verruimt de blik als
mensen uit verschillende hoeken samenwer-
ken. Constant kwamuit de schilderkunst en is
toch van grote invloed geweest op de architec-
tuur. Daar zijnmeer voorbeelden van, zoals Vi-
truvius, Gerrit Rietveld en RemKoolhaas, die
uit de journalistiek kwam.”
In de compacte studio van RAAAF, dichtbij

het IJ inAmsterdam, wordt dezemiddag hard
gewerkt aan eenmaquette. De volgende dag is
er een presentatie inGroningen en zo’n dead-

line is ook bij de Rietvelds heilig. De gemeente
vroeg hen om voor het terrein van de voorma-
lige suikerbietenfabriek, die in 2010werd ont-
manteld, een plan te bedenken. Een klein deel
van de fabriek staat er nog,maar de grote sui-
kersilo’s waren al gesloopt, zodat nogweinig
herinnert aan de suikerbieten die hier decen-
nialang zijn verwerkt. Rietveld: “Hetmoet een
plekworden die gebruikt wordt door de bevol-
king, waarbij het culturele erfgoed zichtbaar
blijft. Omdat er nog zoweinig was, zijn we on-
der de grond gaan kijken. Daar troffenwe dui-
zenden betonpalen aan die de funderingwaren
van de silo’s.Wewillen de grootste silo uitgra-
ven zodat er een silokathedraal ontstaat, een
nieuwe verblijfsplek, zoals we die nergens ken-
nen. Dat roept vragen op.Men is bang dat het
een donker woud van palenwordt. Maar het
spel van schaduwen in de betonkathedraal zal
het publiek juist uitdagen.”
Angst proeven ze vaker als zemet hun to-

taal nieuwe ingrepen komen.Met Erick de Ly-
onwaren ze drie jaar bezig om een bunker die
deel uitmaakt van deHollandseWaterlinie te
laten doorzagen. Rietveld: “Dat kon eerst niet,
omdat het eenmonument is. Maar er staan
nog vierhonderd bunkers. Door er één door te
zagen laat jemensen juist beter beleven hoe
die verdedigingslinie functioneerde. Paradoxa-
al genoegwerd het na de ingreep een rijksmo-
nument. Het beeld van die doorgezaagde bun-
ker gaat nu de hele wereld over en beïnvloedt
het denken over de omgangmet erfgoed. Dan
zie je dat je ook als kleine studio invloed kan
hebben, als je onderscheidend bent.”

Durf eens
een bunker
door
te zagen

‘Grote architectenbureaus
zijn vaak door deadlines
en opdrachtgevers
gedomineerdemachines’

Net zo ‘compromisloos’ experimenteren
in de architectuur als Constant, wie volgt?

kunst

‘Klein Labyr’, 1959.
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D
e tentoonstellingen over haar
overleden echtgenoot hadden niet
op een betermoment kunnen ko-
men, zegt Trudy van der Horst.
Zijn weduwewil ze niet genoemd

worden. “Alles wat hij heeft voorzien begint
werkelijkheid te worden.Meer dan ooit is het
gedachtengoed van NewBabylon actueel. De
NewBabylonische tijd lijkt aangebroken.”
ToenConstant zijn utopische stad 42 jaar

geleden achterliet in hetGemeentemuseum
DenHaag, zei hij dat er nog jaren van destruc-
tie en chaos nodig waren voordat zijn ideeën
gerealiseerd kondenworden. “Hier is het veilig
opgeborgen, wachtend op gunstiger tijden en
toekomstige generaties.”
Nu lijkt het zover, zegtVan der Horst (74).

“Kijk naar de jongemensen die als nomaden
door dewereld trekken enminder aan huis en
spullen hechten of die delen. Kijk naar al die
vluchtelingen die hun eigen leefomgeving
scheppen. Kijk naar internet, een netwerk
zonder grenzen, en naar de gevolgen van auto-
matisering en robotisering. Ik denk dat Con-
stant dat ook zo ervaren zou hebben.”
In NewBabylon zijnmensen vrij om te rei-

zen en hun creativiteit aan te boren. Dat roept
toch een ander beeld op dan de erbarmelijke
omstandigheden in vluchtelingenkampen?
Van der Horst, fel: “In NewBabylon laat

Constant zien dat demensen vrij vanwerk en
grenzen zelf nieuwe leefomgevingen schep-
pen. De vorm ligt niet vast. Het zijn suggesties
voor demanier waarop dewereld ingericht kan
worden. De kerngedachte is dat na een tijd van

chaos nieuwe creativiteit wordt aangeboord,
ook bij mensen die alle zekerheden kwijt zijn.”
De spelendemens die Constant voor ogen

stond, ziet ze terug in de tuintjes die vluchte-
lingen aanleggen inCalais. “De toestand daar
ismensonterend, tochmaken ze er nog iets
van. Als ze geen plekmeer hebben, bouwen ze
die zelf wel.”
AlsVan der Horst eenmaal begint te praten

over Constant, is ze nietmeer te stuiten. Sinds
ze hem in 1986 voor het eerst ontmoette, be-
heerst de kunstenaar haar leven. Zijn dood,
ruim tien jaar geleden, heeft daarin niets ver-
anderd. Sterker nog: sindsdien heeft ze hem
nóg beter leren kennen. In 2009 schreef ze –
ze is kunsthistorica – een boek over zijn schil-
derkunst. Nuwerkt ze aan zijn oeuvrecatalo-
gus. Dertienhonderdwerken heeft ze al in
kaart gebracht. “Hij heeft zoveel nagelaten,
ook aanmanifesten en brieven, dat ik hoop dat
ik honderdword.”

Ruïnes van Londen

De afgelopen twee jaar heeft ze veel tijd be-
steed aan de tentoonstelling over NewBaby-
lon, die de afgelopenmaanden te zienwas in
museumReina Sofia inMadrid. “Ik heb onder-
zoek gedaan en colleges en rondleidingen ver-
zorgd voor architectuurstudenten.” Daarnaast
werkte zemet conservator Ludo vanHalem
aan de expositie in het CobraMuseum inAm-
stelveen over de periode tussenCobra en New
Babylon. Architect Ben van Berkel ontwierp
een labyrintisch parcours dat de bezoekers
langs zijn belangrijkste werken voert. Van der

Horst: “Je ziet hoe hij toegroeit naar NewBa-
bylon. Van cruciale invloed is zijn verblijf in
Londen geweest, in 1952, waar hij de gebom-
bardeerde stad zag. Hij vroeg zich af hoe kunst
een bijdrage kan leveren aan dewederopbouw,
ook om de eentonigheid ervan te doorbreken.”
Na Londen is hij gaan samenwerkenmet archi-
tecten als Aldo van Eyck enGerrit Rietveld.
Van der Horst had een organisatie-advies-

bureau toen zeConstant leerde kennen. Ze
kwammet hem in contact nadat ze in 1986 de
aquarel ‘Les belles fesses’ (Demooie billen)
van hemhad gekocht en hij nieuwsgierig was
naar de koper. In 1997 ‘verleidde’ hij haar tot
een huwelijk. “Ik wilde nooit trouwen, omdat
ik onafhankelijk wil blijven.We hebben altijd
ons eigen huis aangehouden, hij inAmsterdam
en ik in Utrecht.” Zewijst naar de serre. “Het
laatste deel van zijn leven heeft hij hier door-
gebracht, omdat hij verzorgdmoest worden.”
Ze kan zich niet voorstellen dat ze ooit uit-

gekeken raakt opConstant. “Hij was zo veel-
zijdig en bevlogen,maar beslist geen romanti-
cus of idealist. Hij noemde zichzelfmarxien,
op z’n Frans uitgesproken. Hij wilde hetmar-
xisme in de praktijk brengen en de schouders
zetten onder de samenleving.”
WasConstant zelf een NewBabyloniër?

“Hij was geen nomadischmens. Hij kon zich
niet voorstellen dat hij zelf in eenwereld als
NewBabylon leven zou. Hij zei: ‘Ik zou een
zeer ongeschikte NewBabyloon zijn’. Hij was
ook niet iemand die de barricaden opging, hij
schilderde de barricades.Maar bovenal was hij
een visionair.”

NEW BABYLON

Bijna alle maquettes, plattegron-
den en schilderijen van New Baby-
lon bevinden zich in het Gemeen-
temuseum Den Haag, dat ze voor
het eerst bij elkaar tentoonstelt.
Gelijktijdig (28 mei t/m 25 septem-
ber) belicht het Cobra Museum in
Amstelveen de ontwikkeling van
Constant tussen zijn Cobra-periode
en New Babylon.

Kunstenaar Constant Nieuwenhuys
(1920-2005), kortweg Constant,
liet veel schilderijen na. Maar New
Babylon was zijn levenswerk. Van
1956 tot 1974 werkte hij aan dit vi-
sionaire ontwerp, waarin hij ver-
beeldt hoe mensen in de toekomst
wonen: vrij van werk en grenzen.
Zijn inspiratie kwam uit het boek
‘Homo Ludens’ van Johan Huizin-
ga, die een maatschappij beschreef
waarin de productie volledig geau-
tomatiseerd zou zijn en werken
niet meer nodig was.

New Babylon bestaat uit een net-
werk van ‘sectoren’, flexibel in te
delen en eindeloos uit te breiden.
Met draagconstructies zweven ze
boven de grond. Daardoor is plaats
voor verkeer en voedselproductie.
De New Babyloniërs leiden een no-
madisch bestaan, creërend en
dwalend door steeds weer nieuwe
sectoren.
In 1974 liet Constant de maquettes
na een expositie achter in het Ge-
meentemuseum. Hij concludeerde
dat de tijd nog niet aangebroken
was voor zijn ideeën en ging weer
schilderen.

‘Alles wat hij veertig jaar geleden heeft
voorzien begint werkelijkheid te worden’

Links: geïnspireerd op de radicale ideeën van
Constant: ontwerp van bureau RAAAF voor
een kantoor waarin staand wordt gewerkt.
Rechts: schets van ‘New Babylon’, 1971.
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De doorgezaagde bunker, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, is inmiddels wereldberoemd. FOTO ALLARD BOVENBERG


