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Het proces van het tekenen, de beweging, de actie, 
de tijd zijn van groot belang hierbij. Het geconcentreerd 
trekken van een lijn met volledige toewijding legt 
volgens Robbie Cornelissen bewust of onbewust een 
link tussen het eigen lichaam, de ruimte, de activiteit 
en alle werken in een tentoonstelling. Het trekken van 
een lijn is voor hem volkomen zen, een moment van 
‘zijn’ en reflectie op het eigen leven. Het gaat daarbij 
om beweging van het ene punt naar het andere punt, 
die vrij is maar wel het doel heeft om een afstand af te 
leggen. Het tekenen is in de visie van Cornelissen een 
universele taal voor alle nationaliteiten en leeftijden. 
In veel tekeningen van Robbie Cornelissen speelt 
perspectief en dus ruimte een belangrijke rol. 
Het is er heel aangenaam dwalen, temeer daar we 
vrijwel nooit ‘gestoord’ worden door de aanwezigheid 
van de medemens. We hebben het rijk alleen, al is er 
altijd de confrontatie met voorwerpen, meerdere 
ruimtes, mysterieuze hoeken en gaten. 
Vooral de grote tekeningen van Cornelissen worden 
dikwijls tot raadselachtige, verlaten ruimten, waar je 
in eerste instantie even een vreemde blijft, waar je in 
rond kunt dolen en vragen kunt stellen, maar waar 
niemand aanwezig is om te antwoorden. De essentiële 
eenzaamheid.  

De tekeningen van Robbie Cornelissen zijn labyrintisch, 
zij bieden mogelijkheden tot interpretaties, van 

verschillende inhoud, en verschillende betekenissen, 
ondanks hun precisie. Door verschillende beeld-
elementen naast elkaar te plaatsen ontstaat er sowieso 
betekenis. Hoe het in een tekening ook kan botsen, 
in de zin van de abstractie van elke getekende lijn versus 
een voorstelling in perspectief van een ruimte, de 
ontstane betekenis laat zich heel lastig direct duiden. 
Het is een paradox, want niet voor niets een nieuw 
ontstane betekenis.

Hoe precies de tekeningen van Robbie Cornelissen ook 
ogen, het gaat hem nooit om het etaleren van alleen 
vakmanschap. In de details zien we een avonturier die 
met abstracties van lijnen en arceringen een feitelijk 
beeld kan scheppen. In zijn tekeningen liggen de 
mogelijkheden om met minimale middelen of met 
complexe nieuwe werelden de kracht van de verbeel-
ding uit te drukken. In dat ontstane beeld ligt iets van 
wat vermoed was en waarnaar werd gereikt. 

Op papier heeft het zijn contouren gekregen en zijn 
plaats aangevoeld en tot uitdrukking gebracht. 
Het werk van Robbie Cornelissen ligt denkelijk dicht 
bij het pure moment van perceptie. De uiteindelijke 
‘ingevuldheid’ van het blad, waar de lijnen over reisden, 
die lijnen die beeld zijn geworden, dat is de tekening.  

Arno Kramer
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‘The Life of Lines’ 
Robbie Cornelissen

met ‘the Life of Lines’ geeft robbie Cornelissen (1954) een duidelijke hint 
hoe hij het tekenen graag benadert. Zoals de titel suggereert wil hij het tekenen 

en het leven op enigerlei wijze verbinden in een tentoonstelling. 
in een aantal gevallen geschiedde dat letterlijk door bezoekers 

mee te laten werken aan grote tekeningenprojecten, zoals destijds 
in de tentoonstelling ‘Studio Vertigo’ in het Centraal museum 

in optima forma te zien was. 

Kunstvereniging Diepenheim:

‘modus Operandi’ 

Kunstenaars:
Bonno van Doorn
wineke gartz
martijn hendriks 
Sachi miyachi
Dieke Venema

Openingstijden:
wo t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur
Gesloten op eerste kerstdag, 31 december en 1 januari
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Vaak zijn dat amateurs, zij willen meestal niet meer 
dan een mooi schilderij of tekening maken, dikwijls zeer 
figuratief gericht en vooral bezig met techniek en 
minder met persoonlijke inhoud. Er is ook een groep die 
men tegenwoordig outsiders noemt en die benaming is 
deels gevoed door wat vooral psychiatrische patiënten 
in bezigheidstherapieën tot stand brachten en waarbij 
op een zeker moment ontdekt werd dat die beelden-
wereld wel heel speciaal was en van een uitzonderlijke 
beeldende kwaliteit. Dit is een zekere generalisatie, 
want op het moment dat dingen benoemd worden, 
ingekaderd zelfs, zijn er altijd weer personen die op 
zichzelf staan. Zo iemand is Bets Hölscher (1937). 
Hoewel zij zich in de jaren 90 heeft laten scholen op de 
Nieuwe Academie Utrecht is zij sindsdien voornamelijk 
in de stilte van het atelier aan het werk geweest.

Haar tekeningen zijn van een uitzonderlijke kwaliteit. 
Gevarieerd in onderwerpen, in formaten en in 
technische uitvoering. Een kwaliteit die zich niet eens 
gemakkelijk laat duiden, omdat haar werk niet een 
specifieke inhoud heeft. Aanvankelijk nog redelijk 
figuratief, sensitief en precies getekend, verschuift 
de laatste jaren haar werk in de richting van de 
abstractie. Obsessief worden honderden lijnen gezet 
in een motief of patroon dat zich onder haar handen 

lijkt te ontwikkelen. Het zijn lang niet altijd afgewogen 
composities, al is er vaak wel een vorm van compo-
sitorische balans te zien in het werk. Het is vooral de 
manier waarop delicate en sensitieve lijnen hun plek 
lijken te vinden op het vel papier, die de tekening 
bijzonder maakt. Er is duidelijk een hand(schrift) te zien 
in de toch van beeld zeer diverse werken. 
In die beperking van het tekenen van lijnen, gekoppeld 
aan obsessies, ligt de grond voor beeldende kwaliteit. 
De beeldende kracht wordt niet tot stand gebracht met 
hoogstandjes van techniek. Soms ogen de tekeningen 
elementair, gaat het om ritme, doorzettingsvermogen. 
Dikwijls ontstaan verwante tekeningen die je goed 
als een serie of voltooiing van een proces kunt zien. 
Bets Hölscher laat beelden uit onbekende regionen van 
de artistieke verbeelding springen. Die verbeelding is 
een vol vat met mogelijkheden. 

De kunstenaar ‘weet’ en voelt aan waar die obsessie 
voor een onderwerp gevonden moet worden en hoe het 
verwerkt gaat worden. In het geval van Bets Hölscher 
leidt dat tot een oeuvre waarin een beeldende rijkdom 
wordt getoond die uniek is, gevoelvol, geconcentreerd, 
delicaat en zeer persoonlijk.  

Arno Kramer
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‘Intermezzo’ 
Bets Hölscher

hoewel beeldende kunstenaars in de kunstwereld 
vanzelfsprekend de meeste aandacht krijgen, vanwege het tentoonstellen 

in galeries en musea, is er ook een grote groep mensen 
die niet noodzakelijkerwijs naar buiten treedt, maar die een obsessie heeft 

voor het maken van tekeningen, schilderijen en beelden. 
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Robbie Cornelissen

  1 Entrance, 2016 

Bets Hölscher

  2 14 x Zonder Titel, grafiet- en kleurpotlood op papier

  3 2 x Zonder Titel, ballpoint op papier 

  4 2 x Zonder Titel, grafietpotlood en ballpoint op papier 

  5 4 x Zonder Titel, grafiet-potlood op papier

  6 Zonder Titel, gemengde techniek op papier 

  7 Zonder Titel, gemengde techniek op papier

Robbie Cornelissen

  8 Innercircle (after Uccello), 2016

  9 The Boy ( Bobby), 2016

10 De Wachtkamer (Europa), 2015

11 In Constancy of Space (after Boccioni), 2016

12 Naked (the great chamber hall), 2016 

13 Twin, 2016

14 False Ceiling, 2016

15 Teatro, 2016

16 Nine grids, 2016

17 Greyscales, 2012

18 What’s your soul look like, 2001

19 Blitzmadel (IV), 2015

20 The Room, 2016

21 Grid(2)

22 Grid (3)

23 Kneedbare Ruimte, 2016

24 Totalitaire Ruimte, 2016

25 De Andere Ruimte (after Sugimoto), 2016

26 Ode aan Piero della Francesca, 2015

27 Falling, 2016

28 Blue is the Sky, 2016

29 Myself When I am Real, 2016

30 Tribunal, 2016

31 The Black Room (for Diepenheim), 2016

 (three screen projection)

 A work from Robbie Cornelissen en Kees Went


