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ging, ruimte en tijd faciliteren. Niet de uitbeelding 
of voorstelling is doorslaggevend, maar juist het fa-
ciliteren; er treedt wisselwerking op tussen reliëf en 
licht. Zijn werken bestaan veelal uit banen van gesne-
den of gevouwen papieren vormen die horizontaal 
of verticaal geordend zijn. Door het verspringen van 
lijnen, blokjes, stroken of gevouwen papier ontstaat 
optische werking. Wanneer de beschouwer beweegt 
en de tijd verstrijkt, ontstaat steeds een nieuwe scha-
duwwerking op het achterliggende beeldvlak, in de 
ruimte van de constructie, en bij gevolg steeds een 
ander object.

Het tijdrovende maakproces van zo’n wandobject 
krijgt iets therapeutisch. Het minutieuze werken er-
aan creëert rust in het hoofd en in zijn werk komt het 
licht. Het wordt een bezwering van ‘het zwart’, een 
steeds manifester wordend post traumatisch stress 
syndroom, dat bitter-ironisch ook zijn seriële en her-
halende aspecten had. Zo was hij avond aan avond 
drie uur bezig met het op slot doen van de voordeur, 
het sluiten van de ramen, het dichtdraaien van de 
gaskraan en het keer op keer obsessief controleren 
daarvan. Telkens terug naar nul, overdag opnieuw 
beginnend met vormen van wit papier en perspex.
Ondanks dwangneurosen en angsten die voor toene-
mend isolement zorgen, creëert hij werk dat in gale-
ries en tijdens tentoonstellingen vele kopers vindt. 
Zo voegt het AMC in Amsterdam een groot aantal 
werken van hem toe aan zijn kunstverzameling. Deze 
erkenning kan echter niet verhinderen dat Circkens 
in de BKR belandt. De uitkering stopt uiteindelijk 
in 1985 als zijn zwakke mentale en fysieke toestand 
hem het werken vrijwel onmogelijk maakt. Hij haalt 
‘de kwantum eigen verkoop’ niet meer. Omgekeerd 
evenredig neemt zijn kwantum aan psycho-sociale 
ellende toe. Hoeveel kan een mens verdragen? Tot 
aan zijn dood in 1997 - hij sterft tijdens het oorver-
dovende geknal van de jaarwisseling - leeft hij voort 
samen met vrouw en kind, anoniem en als kunste-
naar vergeten.

Buitenkampers
Emile Circkens (1924) werd geboren in Soerabaja. 
Zijn ouders hadden de Belgische nationaliteit en 
woonden voor hun komst naar Nederlandsch-Indië 
onder andere in Zandvoort. Emile voelde zich Neder-
lander, maar in zijn aderen stroomde behalve Vlaams 
en Indonesisch, ook Frans, Duits en Joods bloed. Pas 
in 1974 werd hij tot Nederlander genaturaliseerd. Al 
in de derde klas van de lagere school in Soerabaja 
viel op dat Emile niets liever deed dan tekenen. Zijn 
vader was niet zo gecharmeerd van zijn artistieke 
aspiraties. Hij pleitte voor een opleiding tot decora-
teur, maar omdat de oorlog uitbrak kwam daar niet 
veel van terecht. De familie Circkens werd niet ge-
interneerd in een jappenkamp omdat ze niet de Ne-
derlandse nationaliteit had. Ze behoorde plotseling 
tot de zogenaamde ‘buitenkampers’. Deze groep was 
tijdens de Japanse bezetting vogelvrij en beroofd van 
al haar bronnen van inkomsten, en maar al te vaak 
op een gruwelijke wijze slachtoffer van Japanse wil-
lekeur. Het gezin leefde gedurende deze periode van 
spaargeld en ambulante handel. Er vonden regelma-
tig huiszoekingen plaats en de familie had veel last 
van dronken Japanners die een nabijgelegen bordeel 
frequenteerden. Ook moest Circkens eens toezien 
hoe de Kempeitai (militaire politie) het ontzielde li-
chaam van de overbuurman over het hek in de tuin 
van hun huis gooide.
Het is in deze tijd dat vrees, mishandeling en verne-

Emile Circkens heeft iets in te halen als hij in 1946 
op De Oranje de haven van Rotterdam binnenvaart, 
gerepatrieerd uit Nederlandsch-Indië. Met overgave 
stort hij zich in het artistieke klimaat van het kille 
naoorlogse Nederland, dat geen aandacht kan op-
brengen voor landgenoten uit de overzeese gebieds-
delen. Hij moet zich maar zien te redden. Na enige 
omzwervingen belandt hij in Amsterdam, waar hij 
een opleiding tot decorateur volgt. Met zelfstudie, 
museumbezoek en lessen van Friso ten Holt schoolt 
hij zich tot zelfstandig werkend kunstenaar.
Zoals bij veel naoorlogse schilders ontwikkelt Circ-
kens’ werk zich geleidelijk van het figuratieve naar 
de abstractie. Ook hij kent een expressionistische en 
informele periode in de vroege jaren zestig. Maar an-
ders dan bij Armando, Van Bohemen en Schoonho-
ven die in de materie het autobiografische probeer-
den uit te bannen, bleven in Circkens’ experimenten 
de reminiscenties aan zijn Indische jaren bestaan. 
Zij leveren bijvoorbeeld naast enkele materiewerken 
in de stijl van Jaap Wagemaker, een groot abstract 
gitzwart schilderij op, getiteld Verbrand landschap, 
waarin boven pasteus geschilderde bergcontouren 
een rode gloed doorschemert. Het is het bezonken 
rood van de Japanse bezetting en de Bersiap. De ver-
gelijking met Armando’s informele zwarte schilderij 
met prikkeldraad dringt zich op.

Optische werking
Hoewel de kunst hem volledig in beslag neemt, be-
ginnen oorlogservaringen hem na verloop van tijd 
parten te spelen. In zijn zoektocht naar een defini-
tieve vorm gaat Circkens van zwart naar wit, terug 
naar nul en naar nieuwe uitdrukkingswijzen. Naast 
de witte reliëfs vertonen ook de latere tekeningen in 
potlood en dik grafiet dan steeds meer optische effec-
ten. Het worden werken die kenmerken bezitten van 
de vigerende stromingen uit zijn tijd; minimal en op-
tical art, nul, zero en de formele kunst van Ben Ak-
kerman. Zijn wandobjecten gaan het licht in bewe-

dering zich aandienden. De angst culmineerde tot 
doodsangst in de periode na de Japanse capitulatie, 
toen Indonesische opstandelingen en rampokkende 
bendes onder de kreet ‘Bersiap!’ (Wees paraat!) hui-
zen binnendrongen en op een afschuwelijke manier 
tekeer gingen onder de buitenkampers. Ook de fa-
milie Circkens ontkwam niet aan deze uiterst ge-
welddadige en bandeloze rancune. Na een razzia be-
landde de jonge Circkens na onder meer spitsroeden
gelopen te hebben, in de beruchte Kalisosokgevan-
genis aan de Werfstraat in Soerabaja. Na een aantal 
weken werd hij tijdens een bliksemactie bevrijd door 
een eenheid Ghurka’s van het Engelse leger, die juist 
op tijd verhinderde dat de opstandelingen de gevan-
genis in brand konden steken. Nadat het leven weer
min meer kon worden opgepakt, werd al snel dui-
delijk dat de toekomst van het gezin Circkens niet 
langer in Nederlandsch-Indië zou liggen. Het keerde
terug naar Nederland, weliswaar met een vooruit-
ziende blik op wat nog komen zou, maar geenszins
vermoedend dat de spoken uit het verleden hun eni-
ge zoon Emile zouden blijven bezoeken.

Het is verbluffend hoe uit diep zwarte ellende uit-
eindelijk zoveel schoonheid kan ontstaan. Zijn werk 
uit 1979 met de klinische titel Aflopend horizontaal re-
liëf getuigt daarvan. Het bevat insnijdingen in natge-
spannen aquarelpapier die aan het werk van de Itali-
aan Lucio Fontana doen denken. Bij Circkens zijn de 
snedes echter kaarsrecht en zeer zorgvuldig uitgere-
kend over het beeldvlak verdeeld. Het papier krult na
droging op en er ontstaat een variant van een Concet-
to spaziale. Water en lucht - zo men wil - worden door 
de twee langste opkrullende insnijdingen in het mid-
den van de compositie van elkaar gescheiden, boven 
de horizon zijn wolken te zien die weerspiegeld wor-
den in het water. Het geheel is gevat in een doos van 
perspex die optisch meedoet. We zien een ritmische
beweging, een verstilling in wit papier, die aanzet tot 
contemplatie. Eenvoud maakt de verbale benadering 
overbodig. Rust en sereniteit dienen zich aan, de ge-
voelstoestand die deze ten onrechte vergeten kunste-
naar ook voor zichzelf zal hebben gewild.

Van 4 tot 26 februari zijn 32 werken van Emile Circkens 
te zien tijdens een verkooptentoonstelling bij Bert Kuipers 
Kunsthandel, Lonnekerspoorlaan 104 in de wijk Roombeek 
te Enschede. 
Meer informatie op www.bertkuiperskunsthandel.nl

Wit, terug naar nul
Het werk van de nul-kunstenaar Emile Circkens stond jarenlang op 

een zolder en in BKR-depots. De herontdekking bleek een huive-

ringwekkende ervaring. Dertig reliëfs, tekeningen en schilderijen 

zijn nu voor het eerst te zien.

Aflopend horizontaal reliëf.

Emile Circkens.
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