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Kunstenaars-dynastieën heeft de geschiedenis genoeg aan te wijzen; ik noem, omdat
ze mij nu juist te binnen schieten, de Bellini's,
de Breughels, het is echter uitzondering dat
hun heerschappij zich, als bij de Schwartze's,
over drie geslachten uitstrekt. Het is nog
grooter uitzondering, dat het talent een
spilleleen blijkt, en dat tot tweemaal toe.
Johann Georg Schwartzc — Thérèse en
Georgine Schwartze — - Lizzy Ansingh, ziehier de stamboom van dit begaafde geslacht,
voor zoover hij de kunst onmiddellijk aangaat.
Drie geslachten — ilc weet niet of het
talent om te regeeren langer overerfelijk is,
en of dit natuurverschijnsel niet een aanwijzing zou kunnen zijn ook op staatkundig
gebied. Begrijpelijk is, dat in het rijk der
kunsten reeds het tweede geslacht der
dynastie een zeker aureool van traditie om
het hoofd voelt groeien en de hulde der
wereld veel meer als een recht accepteert
dan een arme drommel, die als Napoleon,
zijn eigen voorvader moet zijn. De buitenwereld vat het juist zoo op; er vormt zich
een soort van hofhouding, zelfs een camarilla, er vormt zich ook daardoor een oppositie. Om deze laatste te bestrijden meldt
zich dan weer een poet-1 aureate of lof zanger
aan (ten onrechte criticus genaamd), die
zich koestert in de gunst van het hof, gelijk
het hof zich koestert in zijn zaligspreking.
Alleen de nar die het recht had de waarheid
te spreken, ontbreekt aan de moderne hofhoudingen, ook aan deze vrees ik.
Op het punt van critiek zonder bij oogmerken van politieken aard, zijn de leden
van dynastieën gewoonlijk niet verwend.
Laat mij trachten, eenigszins in deze leemte
te voorzien.
George Schwartze. was de portretschilder
van voorname en vermogende Amsterdammers vooral, zijn dochter Thérèse is de
portretschilderes van niet minder voorname

en vermogende, Lizzy Ansingh exposeert
hier een paar bijzonder frissche portretjes,
behalve enkele poppencomposities en een
enkele dierengroep. Het werk van Georgine,
zuster van Thérèse, is quantitatief niet
imposant; het wordt door den lijfcriticus
gequalificeerd als „goede beeldhouwwerken".
Dit kan heel veel en heel weinig beteekenen,
in dit geval beduidt het, geloof ik, heel weinig; maar ik zou voor het minst willen zeggen, dat ze soms gevoelig en niet zonder
charme zijn, maar zwak.
Er is een zaal bijna, geheel volgehangen
met de portretten van den vader, en een
andere met die van de dochter, daartusschen
is o.a. een zaaltje voor de kleindochter,
maar ik veronderstel nu even, dat wij die
tusschenvertrekken niet door behoeven, of
ze zonder rondkijken doorgaan; welke is clan
de eerste indruk, dien wij van het verschil
tusschen die beide eerste krijgen? Het kan
voor ons moderner menschen niet anders
zijn, dan dat wij de portretten der dochter
meer levend vinden. Het impressionisme
heeft zich doen gelden; en wat misschien nog
meer is, de zeer burgerlijke en tamme romantiek van het midden TQe eeuwsche Holland
heeft afgedaan. De romantiek vertoont zich
in de p o r t r e t k u n s t van Schwartze
echter slechts zelden van den onnoozelsten
kant, terwijl hij in enkele schilderstudies en
in enkele kinderportretten (ik bedoel die in
de eerezaal!), ook in dat van een ouden heer
en een jong meisje, een fijn en warm palet
toont. Er zijn teere en heldere vleeschtonen
op te merken in sommige van die kleinere
en minder afgewerkte portretten, en er is
een zeegezicht, waar het water door de zon
in twee partijen verdeeld is, een lichtende en
een zwaar-donkcre; vooral de verlichte golven in de verte zijn mooi levendig geschilderd en de overgangstoonen zijn zeer knap
gedaan, al is effectbejag er niet vreemd aan.
Nu wil ik echter niet zeggen dat deze portretschilder, ook daar waar men geen zulke
moderner eigenschappen in zijn faire opmerkt, van middelmatig belang zou blijken.
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Somtijds, het is waar, zijn de schilderijen voor — maar ik moet hier op herinnering afdoodgewerkt, dan weer zijn de handen gaan, — dat deze schilder in die doeken zich
houterig, de figuren uitgeknipt tegen het met zijn kleurgevocl eerder aansluit bij
fond, een ander maal de kleuren hard, de Diütsche portrettisten als Waldrnüller dan
kleurcombinaties ongevoelig" of zelfs valsch, b.v. bij Pieneman. Als ik hier een cultuuren bij zoo'n wand vol ons aankijkende kop- historische opmerking mag maken: hoe jampen, doen al die naar den eisch der mode mer dat de sentimenteele en zwak-romai>
sentimenteel glanzende oogen ons wee-zoet tische smaak van den tij cl zoo weinig geaan. Er zijn echdoogde, de pomter ook onder de
peuze on-logica
groote en geheel
van dat vrouwencomplete portretoostmini uit het
ten, onder wat
2e keizerrijk, met
duidelijk besteldie van de schouwerk is, hcelcnkeders gezakte,naar
le waardige beelonder zoo wijd
tenissen. Vooral
uitstaande
jatwee oude-vrouponnen tot haar
wen portretten
recht te doen
hebben iets defkomen, en ons
tigs en toonen
monumenten van
verdieptbeid. Het
de grilligste vroueen is dat van
welijkheid na teeen oude dame
laten.
met een grijzen
Voor Johann
omslagdoek, die
Georg Schwaitze
bruine zoomen
was het portretheeft, in een
schilderen
het
zwarte japon, en
beroep, het mideen mutsje met
del van bestaan,
grijs blauw lint
voor
Thérèse
op het hoofd.
Schwartze is het
De kop met den
dat evenzeer. Het
ietwat scheef geheet dikwijls, dat
trokken mond is
men in dat geval
levend, de stoffen
verleid
wordt,
zijn mooi, gaaf,
zijn
modellen
tePORTRET VAN EI.TSA HERRMANN, DOOK J. G. SCHWARTZE.
behandeld, en de
vleien. Ik geloof
kleuren zijn met zekeren eigen smaak tot dat men geen van beiden betichten kan.
een zuiver geheel opgewogen. In het De vader huldigde waarschijnlijk in alle
andere, wereldscher damesportret valt vooral oprechtheid den smaak voor het geposeerhet spel der lijnen op; het model is in het de, het con\ entioneel-theatrale, de dochmidden van de lijst geplaatst, de crinoline ter geeft stellig haar eigen opvatting van
staat uit; er is een symmetrische bouw wat zij ziet. Dat daaraan doordringendheid
volgehouden, die voornaam aandoet, en ook en innigheid meestal ontbreekt, dat de eerde schildering laat van het beste zien, zucht meer gaat naar hel maken van een
wat Schwartze vermocht. Het komt mii schilderij, dat het doet, dan naar een zuivere

