
‘Eerst wit dan zwart dan grijs’ 
 
 Expositie ‘Zwart tegen Wit' , tekeningen van Frederik Roes in museum het Palthehuis, 
Oldenzaal. 5 februari t/m 13 maart 2011. 
 
 
Frederik Roes (Eibergen, 1946) is een sensitieve kunstenaar die altijd op zoek lijkt te zijn naar 
de nuance. Zijn tekeningen en portretten ademen een vorm van melancholie, van desillusie 
soms. Doordat hij geen bestaande figuren schetst, maar veeleer tronies - koppen waaruit een 
bepaalde gemoedstoestand spreekt - tonen zijn tekeningen in zwart-wit ons het menselijk 
tekort in zijn vele verschijningsvormen. 
 
Roes ging pas na een commerciële carrière naar de avondopleiding van de AKI. Hij leerde er 
vooral tekenen en schilderen, maar na zijn afstuderen in 1989 heeft hij al zijn schildersspullen 
bij het grof vuil gezet en zijn schilderijen verbrand. Sindsdien tekent hij alleen nog maar, 
bijna obsessief en altijd in zwart-wit. Iedere dag begint voor hem met een groot vel, 
maagdelijk wit papier waarop hij begint te improviseren rond het landschap en de menselijke 
figuur. Aanvankelijk werkte hij met penseel en Oost-Indische inkt: lijntekeningen die in een 
keer goed moesten zijn, omdat volgens hem iedere verbetering uiteindelijk ontaardt in 
gemodder. Roes is ontzettend streng voor zichzelf: wat hij afkeurt, wordt onverbiddelijk 
verscheurd. Fragmenten van die grote, dagelijkse improvisaties die hij wel als geslaagd 
beschouwt, isoleert hij door ze af te scheuren of uit te snijden en zo vindt hij de uiteindelijke 
tekening. Op de tentoonstelling hangt een aantal zeefdrukken van dit type lijntekening, 
gedrukt op prachtig Japans papier. In de weinige beeldjes die hij heeft gemaakt, hanteert hij 
dezelfde intuïtieve omgang met het materiaal. De vormen die al knedend ontstaan, zijn 
verwant aan zijn tekeningen: ze brengen de mens terug tot zijn essentie en visualiseren zijn 
tegenstrijdige verlangens en beweegredenen. 
Het wit van het papier daagt hem uit, maar zijn creativiteit wordt minstens zo sterk geprikkeld 
door het materiaal waarmee hij tekent. Hij is totaal gefascineerd door de non-kleur zwart in al 
zijn organische verschijningsvormen als inkt, grafiet, roet, houtskool en as. Gepassioneerd 
vertelt hij over de verschillende nuances zwart van het roet van respectievelijk beuk en eik, 
materiaal dat hij ooit eigenhandig uit zijn open haard schraapte. Door de experimentele 
manier waarop hij inkt, as en grafiet op het papier aanbrengt, ontdekt of creëert hij nog steeds 
nieuwe tussentinten grijs. Zo bewerkt hij over het papier gestrooide as met zijn vingers; blaast 
of zuigt overtollige pigmenten weg met de slang van zijn stofzuiger, of gaat zijn zwarte 
pigmenten met een droge kwast te lijf. 
 
Sinds 2010 heeft hij zichzelf een nieuwe uitdaging gesteld. Hij is begonnen aan een reeks 
koppen, waarbij de afmeting van het papier van tevoren vast staat en steeds hetzelfde blijft. 
Een werkwijze die in grote tegenstelling staat tot de hierboven beschreven methode, waarbij 
immers de tekening zelf achteraf het formaat bepaalt. De door hem gekozen afmeting is 
letterlijk vrij dwars, want hij beperkt zich bewust tot een langgerekt, zogeheten liggend 
formaat, terwijl voor portretten het staand formaat het meest geijkt is. Dat alleen al geeft aan  
deze afgebeelde hoofden iets vervreemdends: visueel klopt er iets niet. Roes slaagt er 
desondanks in om zijn portretten iets deerniswekkends mee te geven, waardoor de afbeelding 
niet alleen wringt, maar vooral schuurt. In deze doorleefde en doorwerkte hoofden herkennen 
we de tragiek van het menselijk bestaan zelf. Bij ieder portret begint hij met het tekenen van  
twee – eigenlijk te ver van elkaar verwijderde – oren. Wat daar tussen zit, bepaalt immers 
voor het grootste deel ons bestaan, zo glimlacht hij, slechts half ironisch.  



De werktitel van deze serie (in aanbouw) is sterk filosofisch getint. Roes noemt haar Stages of 
Inertia, een begrip dat eigenlijk afkomstig is uit de wereld van de natuurkunde. De 
Nederlandse vertaling van inertie is traagheid en de wetenschappelijke omschrijving luidt: 
een fundamentele eigenschap van materie, waardoor weerstand wordt geboden aan elke 
invloed die poogt zijn toestand van rust te veranderen in die van beweging. Populair gezegd: 
de onwil, of het onvermogen om te veranderen. Wanneer je deze laatste interpretatie koppelt 
aan de portrettenserie van Roes, dan begrijp je ineens dat hij in deze reeks zijn eigen 
wereldbeeld een gezicht geeft. De kunstenaar heeft een redelijk sombere kijk op de mensheid 
in zijn geheel; in zijn optiek is de menselijke soort geneigd tot alle kwaad en niet bereid om 
van zijn fouten te leren. Hij refereert tijdens ons gesprek niet alleen aan de geschiedenis van 
de eeuw die achter ons ligt, maar ook aan de problemen van de huidige tijd. Toch blijft hij 
met deze serie niet steken in pessimisme: hij zoekt ook hier de nuance, omdat de 
kwetsbaarheid van de mens als individu hem sterk raakt. Opvallend is dat je bij deze 
tekeningen niet makkelijk kunt uitmaken of het om mannen of vrouwen gaat: zijn figuren zijn 
bewust androgyn.  
Volgens Roes is geen enkel mens helemaal goed of slecht, een opvatting die hij bevestigd ziet 
in de wereldliteratuur die hij als zijn voornaamste inspiratiebron beschouwt. Juist zijn 
genuanceerde mededogen geeft aan de serie Inertia iets universeels. Deze tekeningen 
ontroeren, omdat zij ons confronteren met onze eigen tekortkomingen.  
In Oldenzaal vinden we nu eens niet de glimlach, maar de grimlach. Niet exclusief van 
Twente, maar van de hele wereld. 
 
Jet van der Sluis. 
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