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Bijna twintig jaar lang werkte Constant onafgebroken aan 
‘zijn’ New Babylon: een voorstel voor een nieuw soort  
samenleving, dat bestaat uit maquettes, tekeningen, grafiek, 
fotocollages, teksten, plattegronden, films en tijdelijke 
‘omgevingen’. Het Gemeentemuseum Den Haag volgde 
dit project indertijd op de voet en heeft in de loop van 
de jaren een groot aantal werken hieruit verworven.  
De twee diorama’s die het museum onlangs aankocht, 
blijken perfecte verbeeldingen van het overkoepelende 
idee achter dit revolutionaire project.

Diorama II
Constant Nieuwenhuys
1962. Hout, bewerkte spiegels, olieverf, 63 x 63,1 x 17,4 cm

Diorama III
Constant Nieuwenhuys
1962. Hout, olieverf, 53,2 x 53,2 x 17,5 cm

Bijdrage: 93.000
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

De twee diorama’s van Constant zijn aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en mede dankzij de 
goede relatie met de Fondation Constant.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 Gemeentemuseum Den Haag verwerft twee diorama’s 

 De labyrintische ‘kijkdozen’ van Constant

Diorama II



 In New Babylon werkte Constant Nieuwenhuys 
(1920-2005) zijn visie op de stad van de toekomst 
uit. Binnen dit project maakte hij drie diorama’s, 

waarvan zich er één al geruime tijd in Frans privébezit 
bevindt. De diorama’s zijn nog het best te beschrijven 
als kijkdozen met daarin abstracte voorstellingen.  
In tegenstelling tot in de maquettes, fotocollages,  
tekeningen en schilderijen is in de diorama’s de archi-
tectuur van New Babylon niet direct als zodanig te  
herkennen. Deze bestaat uit een wereldwijd netwerk 
van op palen rustende sectoren waar, onder en boven, 
vormen van transport circuleren. Binnen de open ge-
meenschappelijke ruimtes kunnen met verplaatsbare 
wanden, vloeren, trappen, bruggen en ladders  
telkens nieuwe ruimtes en routes worden gebouwd. 
Een architectuur die volledig ten dienste staat van de 
‘New Babyloniër’, een spelende mens (de homo ludens), 

die dankzij volledige automatisering niet meer de 
plichten van werk en huishouden kent, en die een 
zwervend en creatief bestaan leidt. 

Constant zelf zei ooit: ‘Ik ben geen vormgever maar 
een uitdager, ik doe voorstellen’ en ‘New Babylon  
ligt qua vorm niet vast, wel als idee’. Zijn schetsen, 
maquettes en geografische kaarten waren dus slechts 
suggesties. De diorama’s illustreren dit en onderstrepen 
daarmee het feit dat New Babylon in wezen een con-
ceptueel kunstwerk is. De houten boxen waarin zich 
achter glas een reliëf opgebouwd uit blokjes aftekent, 
zijn zo ingericht dat er niet één verdwijnpunt bestaat. 
Je kunt je er niet helemaal oriënteren; het is alsof je  
je in een labyrint bevindt. Het is dit gevoel van des-
oriëntatie dat je in staat stelt dichtbij de ervaring te 
komen van de New Babyloniër, die zich laat verrassen 
en vormen door dat wat hij op zijn weg tegenkomt. 
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Diorama III



De diorama’s uit 1962 zijn verbonden met een groep 
labyrintische schilderijen (waaronder Ode à l’Odéon 
uit 1969) en tekeningen uit Constants oeuvre. Maar 
meer dan via deze latere werken wordt de beschouwer 
bij het kijken naar de abstracte composities van de  
diorama’s uitgedaagd een eigen voorstelling te maken 
van New Babylon en om – door de spiegels van 
Diorama II – zichzelf daarbinnen te projecteren. In 
die zin komen ze zeer dichtbij de ‘ervaringsruimten’ 
die Constant in de loop van de jaren zestig binnen 
New Babylon begon te maken, zoals het ‘deurenlaby-
rint’, dat in 1974 in Gemeentemuseum Den Haag 
stond opgesteld.

TENTOONSTELLINGEN IN DEN HAAG

In Gemeentemuseum Den Haag is altijd belangstel-
ling geweest voor Constants visionaire ontwerpen.  
In zowel 1965 als 1974 organiseerde het twee grote 
tentoonstellingen over New Babylon. Met de tweede 
expositie zette Constant een streep onder het project. 
Hans Locher, destijds conservator, later directeur,  
bedacht een unieke regeling waarbij het museum elk 
jaar een aantal werken uit deze groep aankocht en de 
kunstenaar het museum ook enkele werken schonk. 
Eind jaren tachtig stopte deze regeling en kon het 
Gemeentemuseum zich de trotse eigenaar noemen 
van een groot gedeelte van dit project, dat ongeëve-
naard is in de naoorlogse kunst.

De wens tot aankoop van de diorama’s kwam naar 
voren tijdens het onderzoek voor de tentoonstelling 
over New Babylon in het Museo Reina Sofia in Madrid 
en het Gemeentemuseum Den Haag. Naast de kunst-
historische context van het project en de ‘ervarings-
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Ode à l’Odéon
Constant
1969. Olieverf en  
lakverf op doek,  
190,7 x 200,2 cm
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG

(langdurig bruikleen 
Fondation Constant)

Hangende sector
Constant
1960. Diverse materialen, 
H 74,4, B 130,3, D 98,6 cm
GEMEENTEMUSEUM  

DEN HAAG



ruimten’ die Constant binnen het New Babylon-project 
heeft gemaakt, stond hierin ook de ontwikkeling die 
Constant vanaf zijn Cobra-tijd doormaakte centraal. 
In de tentoonstelling wilden we laten zien welke in-
zichten hij in deze jaren opdeed, en hoe die uiteinde-
lijk tot het concept voor New Babylon zouden leiden.

Hierdoor bleek des te meer welke bijzondere rol  
de diorama’s in Constants oeuvre innemen. Ze zijn 
namelijk te beschouwen als een verdere uitwerking 
van het schilderij Compositie met 158 blokjes uit 1953, 
dat in hetzelfde jaar ontstond als zijn Compositie met 
blauwe en witte blokjes, een reliëf uit de collectie van het 
Kröller-Müller Museum. Deze twee werken illustre-
ren de ideeën over architectuur en urbanisme die hij 
in die tijd vormde, geïnspireerd door de studieboeken 
van zijn vriend, de architect Aldo van Eyck. Het zijn 
abstracte weergaven van plattegronden. Met Van 
Eyck ontwikkelde Constant in dezelfde periode ook 
het ‘spatiaal colorisme’, het idee dat je door middel 
van het gebruik van kleur en licht (ambiance) de  
gemoedstoestand van mensen kunt beïnvloeden.

In het latere New Babylon is de ambiance de speelbal 
van zijn inwoners geworden. Van oorsprong natuurlijke 
fenomenen als dag en nacht zijn een kunstmatige 
keuze die door de New Babyloniërs zelf gemaakt  
kan worden. Zo lijkt Diorama II de ervaring van  
New Babylon bij dag op te wekken, terwijl in het grijs- 
zilveren Diorama III de nacht lijkt te zijn ingetreden. 
Het is maar welke gemoedstoestand je wilt opwekken. 
Het ontbreken van vastigheid stelt de nieuwe mens  
in staat steeds opnieuw zijn eigen sferen te kiezen.  
De diorama’s getuigen hiervan en lijken bedoeld de 
New Babyloniër in ieder van ons wakker te kussen. 
New Babyloniërs sta op!

Laura Stamps

Conservator moderne kunst

De tentoonstelling Constant – New Babylon is vanaf  
28 mei te zien in het Gemeentemuseum Den Haag.

Zaaloverzicht 
met Diorama II 
en Diorama III in 
de tentoonstel-
ling Constant, 

New Babylon in 
Museo Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofia in 
Madrid, 2015-16. 
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Kunstvragen 

Maryan van der Schoot-Korsman (81)
Lid van de Vereniging Rembrandt sinds 1967

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Belangstelling voor mooie en bijzondere 
dingen heb ik van mijn moeder meegekre gen. 
Zij verzamelde onder andere antieke tegels 
en had vrienden uit de Bergense school van 
wie ze wel eens wat kocht. Ik ben na de 
middelbare school naar Frankrijk gegaan om 
actrice te worden en heb na mijn terugkeer 
enkele jaren gewerkt in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Met het boek Eeuwige schoonheid 
ben ik begonnen me te verdiepen in de 
kunstgeschiedenis.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie?
‘Ik had ansichtkaarten op mijn kamer, waaronder een symbolistisch 
meisjeskopje van Jan Toorop. Ook later heb ik zo veel mogelijk 
dingen om me heen verzameld van kunstenaars die ik bewonder.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In de tijd dat ik in Frankrijk op de toneelschool zat, heb ik veel 
decors gezien, onder andere van Nico Wijnberg. Toen ik na  
het overlijden van mijn ouders wat geld had, heb ik bij Pulchri  
in Den Haag een schilderij van Wijnberg gekocht. Het doet mij 
denken aan mijn Franse tijd. Het is een stilleven met lucifers,  
een pakje Gauloises en twee lesbiennes – heel bijzonder in de 
jaren vijftig.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Het Gemeentemuseum in Den Haag en het Stedelijk Museum  
en de Hermitage in Amsterdam. Ik bezoek altijd tentoonstel-
lingen en probeer die zoveel mogelijk bij te houden.’

Welke tentoonstelling heeft ooit indruk gemaakt?
‘Ik herinner me Europa 1907 van Willem Sandberg. Die heeft  
erg veel indruk gemaakt, net als La grande parade en recent de 
tentoonstelling over Matisse, ook in het Stedelijk.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen 
steunen?
‘Dat is moeilijk te zeggen, maar mijn hart ligt bij de impressionisten 
en de expressionisten. Ik houd vooral van Van Gogh en Matisse.’
 
Welk werk uit uw eigen verzameling zou u graag met  
iedereen willen delen?
‘Het schilderij van Nico Wijnberg legateer ik aan het Museum  
in Zutphen. Ik heb ook Chinees porselein en andere mooie  
dingen, maar niet van het kaliber dat de Vereniging Rembrandt 
altijd steunt!’
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