ƌďĞŝĚŝŶĞĞůĚ
'ĞŽƌŐĞƌĞŝƚŶĞƌ;ϭϴϱϳͲϭϵϮϯͿĞŶ/ƐĂĂĐ/ƐƌĂģůƐ;ϭϴϲϱͲϭϵϯϰͿ͗ǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶƌŝǀĂůĞŶ
WĂƵů^ǁƵƐƚĞĞŶ^ƵǌĂŶŶĞ^ƉĂĂŶ;ƌĞĚĂĐƚŝĞdƚͿ

ĞǌĞďŝũĚƌĂŐĞŝƐĚĞĂĐŚƚƐĞǀĂŶĚĞƌƵďƌŝĞŬΖƌďĞŝĚŝŶďĞĞůĚΖ͘
/ŶĚĞǌĞƌƵďƌŝĞŬƉĂƐƐĞƌĞŶĨŽƚŽΖƐŽĨƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶǁĂĂƌŝŶŚĞƚ
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉΖƌďĞŝĚΖĐĞŶƚƌĂĂůƐƚĂĂƚĚĞƌĞǀƵĞ͘ŝũĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌ
ĚĞǌĞ ƌƵďƌŝĞŬ ǌŝũŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ͕ ĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ
gemaild naar nvva@arbeidshygiene.nl
/ŶŚĞƚ<ƵŶƐƚŵƵƐĞƵŵĞŶ,ĂĂŐŚĞĞŌǀĂŶĂĨĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϮϬ
ƚŽƚĚĞŵƵƐĞĂƐůŽƚĞŶĚĞƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ͚ƌĞŝƚŶĞƌǀƐ/ƐƌĂģůƐ
- vrienden en rivalen’ gestaan. Deze twee schilders hebďĞŶ ĞŝŶĚ ϭϵĞ ĞĞƵǁ ĞŶ ,ĂĂŐ ĞŶ ŵƐƚĞƌĚĂŵ ŽƉ ƐƚĞůƚĞŶ
ŐĞǌĞƚ͘ Ğ ĞŶĞ ŝƐ /ƐĂĂĐ /ƐƌĂģůƐ͕ ĚĞ ǌŽŽŶ ǀĂŶ ĚĞ ďĞƌŽĞŵĚĞ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌ :ŽƐĞƉŚ /ƐƌĂģů͘ Ğ ĂŶĚĞƌĞ ŝƐ
George Breitner, die was voorbestemd om kantoorklerk te
worden maar kiest voor een onzeker kunstenaarsbestaan
ĞŶǌŝĐŚŝŶĞŶ,ĂĂŐƉƌŽĮůĞĞƌƚĂůƐĚĞ͚ƐĐŚŝůĚĞƌǀĂŶŚĞƚǀŽůŬ͛͘
/ƐƌĂģůƐŝƐŚĞƚǁŽŶĚĞƌŬŝŶĚĚĂƚĂůŽƉǌŝũŶǌĞǀĞŶƟĞŶĚĞŽƉĚĞ
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.
ĞũŽŶŐĞŵĂŶŶĞŶƌĞŝƚŶĞƌĞŶ/ƐƌĂģůƐƐƚĂƌƚĞŶŝŶĞŶ,ĂĂŐ͕
ǁĂĂƌƌŽŶĚϭϴϳϬĞĞŶŐƌŽĞƉŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐĚĞ͚,ĂĂŐƐĞ^ĐŚŽŽů͛
ďĞŐŝŶƚ͘DĞƚŚƵŶůŽƐƐĞ͕ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƟƐĐŚĞƉĞŶƐĞĞůǀŽĞƌŝŶŐ
en hun onderwerpen, eenvoudige boeren en vissers, is dit
ĞĞŶƌĞǀŽůƵƟĞŝŶĚĞƚŽĞŶŵĂůŝŐĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƐĐŚŝůĚĞƌŬƵŶƐƚ͘
ƌŝƟĐŝ ŚĞďďĞŶ ĂĂŶǀĂŶŬĞůŝũŬ ǁĞŝŶŝŐ ǁĂĂƌĚĞƌŝŶŐ ǀŽŽƌ Ěŝƚ
werk totdat het buitenland geïnteresseerd raakt. Breitner
ĞŶ/ƐƌĂģůƐƚĂĂŶŽƉĚĞƐĐŚŽƵĚĞƌƐǀĂŶĚĞǌĞŵĞĞƐƚĞƌƐǀĂŶĚĞ
Haagse School, maar Israels wil zich losmaken van zijn beroemde vader en Breitner loopt tegen zijn onzekerheden
ĂĂŶ͘ĞǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶŶĂĂƌŵƐƚĞƌĚĂŵŽŵŚƵŶĞŝŐĞŶǁĞŐƚĞ
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
ǀĂŶĂĨ ŵŝĚĚĞŶ ũĂƌĞŶ ϭϴϴϬ ĚĞ ŵƐƚĞƌĚĂŵƐĞ ^ĐŚŽŽů͕ ŽŽŬ
ǁĞů ďĞŬĞŶĚ ĂůƐ ĚĞ dĂĐŚƟŐĞƌƐ͘ ƌĞŝƚŶĞƌ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚ ǌŝĐŚ ŝŶ
Amsterdam al gauw tot een getalenteerd schilder van
het moderne leven in de stad, maar Israels is in eerste
ŝŶƐƚĂŶƟĞ ǌŽĞŬĞŶĚĞ ĞŶ ŽŽŐƐƚ ;ƉĂƐͿ ǁĞĞƌ ůŽĨ ĂůƐ Śŝũ ǌŝũŶ
ƚĞŬĞŶĂĐŚƟŐĞƐƟũůǀĞƌƌƵŝůƚǀŽŽƌĚĞůŽƐƐĞƚŽĞƚƐǀĂŶƌĞŝƚŶĞƌ͕
ĞŶǌŝĐŚŶĞƚĂůƐŚĞŵǁĂĂŐƚĂĂŶĚĞƚŚĞŵĂƟĞŬǀĂŶĂƌďĞŝĚĞƌƐ
en dienstmeiden uit de werkende klasse.
ŝŶĚϭϵĞĞĞƵǁŐƌŽĞŝƚĚĞďĞǀŽůŬŝŶŐǀĂŶĚĞƐƚĂĚĞǆƉůŽƐŝĞĨ͘
De woningnood is hoog en de armoede groot. Er wordt
overal gebouwd In de voorsteden en rondom de binnenstad worden nieuwe wijken gebouwd, zoals de AmsterĚĂŵƐĞWŝũƉ͘DĞƚĞĞŶĐĂŵĞƌĂůĞŐƚƌĞŝƚŶĞƌĚĞǁĞƌŬƉĂĂƌĚĞŶ
ĞŶďŽƵǁƉƵƩĞŶǀĂƐƚĞŶůĂƚĞƌŽƉƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ;&ŝŐƵƌĞŶϭͲϯͿ͘

ϳϮ

&ŝŐƵƵƌϭƌĞŝƚŶĞƌ;ϭϵϬϬͿ͕ǁĞƌŬƉĂĂƌĚĞŶ

&ŝŐƵƵƌϮƌĞŝƚŶĞƌ;ϭϴϵϭͿ͕ďŽƵǁƚĞƌƌĞŝŶsĂŶŝĞŵĞŶƐƚƌĂĂƚ

&ŝŐƵƵƌϯƌĞŝƚŶĞƌ ;ϭϴϵϳͿ͕ ŽƵǁƚĞƌƌĞŝŶ tŝůŚĞůŵŝŶĂ 'ĂƐƚŚƵŝƐ
ďŝũƐƚŽƌŵ

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

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.
ŶĚĞƌƐĚĂŶďŝũƌĞŝƚŶĞƌŝƐǀŽŽƌ/ƐĂĂĐ/ƐƌĂģůƐĚĞŬƵŶƐƚǁĞƌĞůĚ
een gespreid bedje. Van zijn vader leert hij het schildersvak én krijgt hij de reislust van huis uit mee. In Amsterdam
ƚƌĞŬƚ/ƐƌĂģůƐǀĞĞůŽƉŵĞƚƌĞŝƚŶĞƌĞŶŽŽŬ/ƐƌĂģůƐƉƌŽďĞĞƌƚ
ĚĞǀůƵĐŚƟŐĞŵŽŵĞŶƚĞŶƵŝƚŚĞƚƐƚĂĚƐůĞǀĞŶǀĂƐƚƚĞůĞŐŐĞŶ͕
ǌŽĂůƐĚĞŬŽĸĞƉŝŬƐƚĞƌƐ;&ŝŐƵƵƌϰͿ͘/ƐƌĂģůƐŵĂĂŬƚǀĞĞůƐĐŚĞƚsen als voorbereiding voor zijn schilderijen. Om het gevoel
ǀĂŶĞĞŶĨŽƚŽŐƌĂĮƐĐŚΖƐŶĂƉƐŚŽƚΖƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͕ƉĂƐƐĞŶďĞŝĚĞ
schilders radicale beeldafsnijdingen toe.

&ŝŐƵƵƌϰ/ƐƌĂģůƐ;ϭϴϵϯͿ͕ĚĞŬŽĸĞƉŝŬƐƚĞƌƐ

ŽĂůƐŵŝůĞŽůĂĚĞĞƌďĂƌŵĞůŝũŬĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶǀĂŶĚĞ
mijnwerkers in woorden vangt, zo brengen de schilders van
dĂĐŚƟŐ͕ĚĞŬĞĞƌǌŝũĚĞǀĂŶĚĞǀŽŽƌƵŝƚŐĂŶŐŝŶďĞĞůĚ͘ƌĞŝƚŶĞƌ
ďƌĞŶŐƚ ǌĞ ƚƌĞīĞŶĚ ŝŶ ďĞĞůĚ͘ ĂĂƌŝŶ ŐĞģǀĞŶĂĂƌĚ ĞŶ ƐŽŵƐ
ŽǀĞƌƚƌŽīĞŶĚŽŽƌǌŝũŶůĞǀĞŶƐůĂŶŐĞƌŝǀĂĂů/ƐƌĂģůƐ͘ŝũƉůƵŬŬĞŶ
de modellen van de straat. In volgorde van eerbaarheid:
dames, dienstmeiden, winkelmeisjes, hoedenmaaksters,
ǁĂƐƉŝƩĞŶ͕ ŬŽĸĞƉŝŬƐƚĞƌƐ͕ ƐƚƌĂĂƚŵĞŝĚĞŶ ĞŶ ƉƌŽƐƟƚƵĞĞƐ͘
Ğ ǌŽŐĞŶŽĞŵĚĞ ǁĂƐƉŝƩĞŶ ĞŶ ŬŽĸĞƉŝŬƐƚĞƌƐ ŚĞďďĞŶ ĞĞŶ
zwaar leven. Laatstgenoemden zijn lange dagen bezig met
het sorteren van de goede en slechte bonen.
sŽŽƌĚĞdĂĐŚƟŐĞƌƐůŝĐŚƚĚĞŶĂĚƌƵŬŽƉĂƵƚŚĞŶƟĐŝƚĞŝƚ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞƵŝƟŶŐǀĂŶĞŵŽƟĞƐ͕ŝŵƉƌĞƐƐŝĞƐĞŶǁĂĂƌŶĞŵŝŶŐĞŶ͕
wat zowel vernieuwing als onderlinge rivaliteit in de hand
werkt. De onderlinge rivaliteit tussen Breitner en Israels
ǌŽƌŐƚ ũĂƌĞŶůĂŶŐ ǀŽŽƌ ƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶ ĞŶ ŵŽŶĚƚ ŝŶ ϭϴϵϰ Ƶŝƚ
ŝŶĞĞŶƌƵǌŝĞĚŝĞƉĂƐŝŶϭϵϬϯǁŽƌĚƚďŝũŐĞůĞŐĚ͘ĞŝĚĞŶǌŝũŶ
dan inmiddels gevierde kunstenaars, maar terwijl Breitner
steeds meer de rust opzoekt en guur aandoende beelden
van pakhuizen en teerstokerijen schildert, breidt Israels
ǌŝũŶ ƚĞƌƌĞŝŶ Ƶŝƚ͘ dƵƐƐĞŶ ϭϵϬϯ ĞŶ ϭϵϮϯ ǀĞƌďůŝũŌ /ƐƌĂģůƐ ŝŶ
WĂƌŝũƐ;&ŝŐƵƵƌϱͿ͕>ŽŶĚĞŶĞŶŬŽƌƚŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐͲ/ŶĚŝģ͕ĞŶ
richt zich steeds meer op de mondaine wereld van de
͚ŶŽƵǀĞĂƵ ƌŝĐŚĞ͛͘͘ /Ŷ ϭϵϮϯ ŬĞĞƌƚ Śŝũ ƚĞƌƵŐ ŶĂĂƌ ĞŶ ,ĂĂŐ͕
naar het atelier van zijn vader. Tot zijn dood maakt hij daar
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶŝŶŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƟƐĐŚĞƐƟũůŵĞƚůŝĐŚƚĞŬůĞƵƌĞŶ͘

&ŝŐƵƵƌϱ/ƐƌĂģůƐ;ϭϵϬϰͿ͕ŶĂĂŝĂƚĞůŝĞƌWĂƋƵŝŶƚĞWĂƌŝũƐ

ƌŽŶŶĞŶ
ŝũŬĞ & ǀĂŶ ;ϮϬϮϬͿ͘ /ƐƌĂĞůƐ ǀĞƌƐƵƐ ƌĞŝƚŶĞƌ͕ ǀƌŝĞŶĚĞŶ ĞŶ ƌŝǀĂůĞŶ͘
WƵďůŝĐĂƟĞ ďŝũ ĚĞ ŐĞůŝũŬŶĂŵŝŐĞ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ͘ <ƵŶƐƚŵƵƐĞƵŵ
Den Haag.
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞŶŚĂĂŐ͘ĐŽŵͬŶůͬĂŐĞŶĚĂͬďƌĞŝƚŶĞƌͲǀƐͲŝƐƌĂĞůƐͲǀƌŝĞŶĚĞŶͲĞŶͲ
ƌŝǀĂůĞŶ;ďĞǌŽĐŚƚŽƉϭϬĂƉƌŝůϮϬϮϬͿ͘
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬƵŶƐƚŵƵƐĞƵŵ͘ŶůͬŶůͬƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶͬďƌĞŝƚŶĞƌͲǀƐͲ
ŝƐƌĂĞůƐ;ďĞǌŽĐŚƚŽƉϭϬĂƉƌŝůϮϬϮϬͿ͘

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ
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