
‘De getekende wereld van Frederik Roes 
is kijken naar onszelf als mens…’ 
 
Elke lijn op papier is een aantasting van de leegte. Elke minima-
lisering van een vorm in een tekening is een zoektocht naar 
het volle. Evenzo is het avontuur van iets maken op papier ook 
iets weglaten of, bij Frederik Roes: optimale zeggingskracht 
vinden in de betrekkelijke eenvoud van zijn tekeningen. 
   Het werk dat in Marktzeventien te Enschede wordt tentoon-
gesteld is onthutsend eenvoudig. Althans dat lijkt zo. Je hoeft 
er maar een paar te zien en je bent overtuigd van de grote 
eerlijkheid van het werk. Eerlijkheid aan de wil van de 
kunstenaar. Om zó ver te durven gaan in de vereenvoudiging 
van het beeld is balanceren op de rand van het mogelijke. Er is 
niets gekunsteld aan het werk, er is ook geen sprake van 
virtuositeit en toch raakt het je direct in de ziel. Ons wordt 
een wereld voorgetoverd die we al lang voorbij leken te zijn. 
Frederik Roes maakt ons echter weer deelgenoot van een 
kijken naar de mens, naar onszelf dus, op een niveau van de 
meest intieme waarheid. Kwetsbaar, soms dromerig of 
eenzaam. Het kijken is een terug naar het begin: de eenvoud 
en verbazing van een kind. Een hoofd is hier immers een ovaal-
achtige vorm, met voor de zekerheid een zestal ogen en een 
drietal neuzen. Dat zouden tenminste die minieme verwijzingen 
kunnen betekenen. Maar het is bedrieglijke eenvoud. Overal 
sluimert een verborgen kracht, die gedoseerd zichtbaar wordt 
gemaakt. In de potlood en inkttekeningen is aarzeling proef-
baar. Het is zoeken naar dat kernbeeld: zó moet het worden 
meegedeeld, dit is het enig juiste beeld. 
   Wat wil Frederik Roes dat wij ervaren? In elk geval lijkt mij 
dat hij ons unieke, maar dikwijls ook afzijdige en eenzame 
bestaan zo direct mogelijk wil laten zien. Wanneer er een min 
of meer complexer beeld wordt getekend (een stapeling van 
hoofden, lopende mensen, silhouetten in een raam) dan 
vertonen zij nauwelijks specifieke karaktertrekken. We zijn het 
weer zelf, gekluisterd aan anderen. Verbonden door een 
kwetsbare lijn of lange arm. De eenling in ‘Ich…’ kijkt naar een 
hand met een zwarte bol. Zijn eigen hand, vermoedelijk. Het is 
een perfect beeld van wat Roes kan en wil. We dringen nooit 
helemaal door in die donkere ruimte, maar we voelen dat zich 
daarin dat andere, dat onzegbare, kortom het leven bevindt. Al 
is de blik van de ‘Ich…’ niet echt opgewekt: het is een 
tekening van oprechtheid van deze kunstenaar. Onze 
eigenaardigheden,  onze eenzaamheid en onze verhouding tot 
de wereld is schitterend direct en zuiver in de tekeningen 
zichtbaar gemaakt.  Het is alsof elk werk in een staat van 
verlangen wordt gehouden. Iets dat de wil en het bestaande 
voorbij lijkt te zijn. Omdat de betrekkelijke eenvoud van 
Frederiks’ werk diep ingrijpt in de ziel, kunnen we de 
complexiteit van het ons omringende weerverdragen.  
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