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- vrienden en rivalen’ gestaan. Deze twee schilders heb-

George Breitner, die was voorbestemd om kantoorklerk te 

worden maar kiest voor een onzeker kunstenaarsbestaan 

Salon in Parijs exposeert, Breitner is de rauwdouwer die 

samen met Vincent van Gogh de achterbuurt rond het 

toenmalige Staatsspoor opzoekt en op het doek vastlegt.

en hun onderwerpen, eenvoudige boeren en vissers, is dit 

werk totdat het buitenland geïnteresseerd raakt. Breitner 

Haagse School, maar Israels wil zich losmaken van zijn be-

roemde vader en Breitner loopt tegen zijn onzekerheden 

zoeken, en delen een atelier aan het Oosterpark. In hun 

werk staat nu het stadsleven centraal. Al snel sluiten zij 

zich aan bij een stel jonge schilders en vormen daarmee 

Amsterdam al gauw tot een getalenteerd schilder van 

het moderne leven in de stad, maar Israels is in eerste 

en dienstmeiden uit de werkende klasse.

De woningnood is hoog en de armoede groot. Er wordt 

overal gebouwd In de voorsteden en rondom de binnen-

stad worden nieuwe wijken gebouwd, zoals de Amster-

 



De nieuwe huizen kunnen bij Breitners niet op waardering 

rekenen. Het zijn ‘leelijke zielloze doozen’. Ook toen al 

worden de woningen al opgedeeld in kleine peperdure 

kamertjes. Breitner brengt de stadsuitbreidingen vaak in 

beeld. Een toeschouwer hoort bijna, met wat fantasie, het 

lawaai van het heien. 

een gespreid bedje. Van zijn vader leert hij het schilders-

vak én krijgt hij de reislust van huis uit mee. In Amsterdam 

-

sen als voorbereiding voor zijn schilderijen. Om het gevoel 

schilders radicale beeldafsnijdingen toe. 

mijnwerkers in woorden vangt, zo brengen de schilders van 

de modellen van de straat. In volgorde van eerbaarheid: 

dames, dienstmeiden, winkelmeisjes, hoedenmaaksters, 

zwaar leven. Laatstgenoemden zijn lange dagen bezig met 

het sorteren van de goede en slechte bonen.

-

wat zowel vernieuwing als onderlinge rivaliteit in de hand 

werkt. De onderlinge rivaliteit tussen Breitner en Israels 

dan inmiddels gevierde kunstenaars, maar terwijl Breitner 

steeds meer de rust opzoekt en guur aandoende beelden 

van pakhuizen en teerstokerijen schildert, breidt Israels 

richt zich steeds meer op de mondaine wereld van de 

naar het atelier van zijn vader. Tot zijn dood maakt hij daar 

Den Haag.


