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Deze welhaast zeven-en-veertig-jarige (ielderschman is een landschapsschilder uit den
nabloei van het impressionisme. Het lot van
alle epigonen heeft een min of meer ,,zicligen" kant. Zij ervaren de wreedheid van
den kunst-cisch: ,,il nous faut du nouveau. .. ."; volgt er op den bloei der kunst,
waarvan zjj de laatste belijders zijn, geen
tijdperk van verval, dan dringt het geschreeuw
der nieuwe illusies, der andere wenschen en
begeerten, met ruwe luidruchtigheid zich
aan hen op. Daarbij moeten zij beseffen, te
vallen of te staan met het vasthouden aan,
het handhaven van hun verouderend kunstideaal, dat immers niet alleen heeft hun
liefde, doch dat de uiting hunner natuur
is, waarin alleen zij zichzelf kunnen geven.
Hieronder het zelfbewustzijn te bewaren,
gestadig het besef te behouden, dat ook nabloei waarde heeft, eischt een geestkracht,
welke niet mag worden onderschat, evenmin
als het rechtvaardig is en consequent, de
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beteekenis op zichzelf van hun werk te
miskennen, door het telkens met den arbeid
der hun voorafgegane meesters te vergelijken.
Praktisch geoordeeld toch, voldoen deze
epigonen met hunne werkproeven niet slechts
aan de schoonheid-verlangens dier groepen
uit de menigte, welke de school waartoe zij
behooren, eerst in hun tijd gaan waardeeren ; maar ook zal immers de nat ij d komen
voor welke de op hen volgende school eveneens iets verouderds zal zijn ; die toekomst
in welke eerst waarlijk elk werk op en om
zich-zelf wordt geschat.
Zoo beschouwd, heeft Dcrksen's arbeid
raison d'etre, doordien hij een eerlijk, eenvoudig en welonderlegd kunstenaar is, die de natuur liefheeft om haars zelfs wil; w iens gevoelig
oog haar veelvuldige stemmingen ondergaat;
het toevallig evenwichtig samenvallen van
door licht en schaduw gemarkeerde lijnen
of vlakken ; die beroerd wordt door een
zonnestraal op het hcrfstloof of bloesemende
appelboomen of bloeiende brem; die het
heimelijke van cenboschje kent en den geur
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der denappels om de boomen voelt hangen;
die de wijde rust boven het spiegelende
klare watervlak van een gracht waarneemt
en den trillenden morgen-nevel over de rivier.
Met een enkele lijn, gevoelig-breed of
kantig, pittig, al naar de aandoening, welke
hij geven w ilde; het karakter dat hij wenschte
uit te drukken; en met een gevoelig doorgeveegden toon, zet Derksen met zwart krijt
zijn impressies op papier. Hij geeft lichaam
aan een boom, drukt de groeikracht erin uit,
niet zooals de modernen door vreemde zware
vormen, maar door het raak voelen van de
kern der structuur van dien stam : het zuiver
waarnemen van de rondende, buigende wendingen in een tak, het zuiver construeeren
van de perspectivische wijking : het pittig
opkrassen van kartelende spriettakjes en het
gevoelig even aangeven van de toonmassa
der bladeren. En met een paar fijne tonen
doorgeveegd krijt, geeft hij de dampende
nevelen tusschen het akkcrsmaalshout, boven

de groente-tuintjes buiten de stad of het dorp.
Ook Derksen leert men het best in de
schetsen kennen. Hier heeft hij zich laten
gaan onder de direkte emotie van de visie.
Deze visie heeft hij niet vaak even krachtig
weten vast te houden in zijn schilderijen.
Men voelt daarin de aandoening minder
sterk leven. In zomersche boschjes en najaarsstemmingen heeft hij zich wel het meest
verdiept ; het zuiverst, volledigst zich uitgesproken.
'
A. O.

W. VAN KONIJNENBURG IN DE
KUNSTZAAL KLEYKAMP.
Van Konijnenburg schildert de beelden
zijner fantasie, landschappen en figuren,
niet levensecht, niet levenskrachtig, maar
als gedachte droomen, als visioenen. In een
als devoten stijl brengt hij ze omvangrijk,
voornaam en fijn op doek.
Zijn landschap, een der oudste schilde-

