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Eind negentiende eeuw zetten twee jonge kunste-
naars uit Den Haag de stad Amsterdam op stelten. 
De een is Isaac Israels, de zoon van Nederlands 
beroemdste kunstenaar Jozef Israëls. De ander  
is George Hendrik Breitner, de rauwdouwer die  
de achterbuurten schildert. Dit is het verhaal over 
hun vriendschap en rivaliteit.  

Beide kunstenaars schilderen het moderne leven 
in de stad. Hun onderlinge strijd zorgt jarenlang  
voor een gespannen relatie. Breitner en Israels 

groeien uit tot gevierde kunstenaars, die elkaar 
gedurende hun gehele carrière zowel hebben  
bewonderd als benijd en uiteindelijk het beste in 
elkaar naar boven haalden.  

In tien hoofdstukken – vergelijkbaar met ver-
schillende rondes in een artistieke bokswedstrijd – 
schetst Frouke van Dijke een prachtig beeld van de 
langdurige wedijver tussen deze twee rivaliserende 
schilders en hoe dit hun werk diepgaand heeft  
beïnvloed. 
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Voorwoord 
 
 
Eind negentiende eeuw zetten twee jonge kunste-
naars uit Den Haag de stad Amsterdam op stelten. 
De een is Isaac Israels, de zoon van Nederlands 
beroemdste kunstenaar Jozef Israëls. De ander  
is George Hendrik Breitner, die zich in Den Haag 
profileert als ‘le peintre du peuple’, de schilder  
van het volk. Israels is het wonderkind dat al op  
zijn zeventiende op de Salon in Parijs exposeert, 
Breitner de rauwdouwer die samen met Vincent  
van Gogh de achterbuurten opzoekt.  
 
De jonge Breitner en Israels ontwikkelen zich in  
Den Haag, waar rond 1870 een groep kunstenaars 
een revolutie in de Nederlandse schilderkunst ont -
ketent. Al snel staat het collectief bekend als de 
Haagse School, ook wel de Grijze School genaamd. 
Aanvankelijk kunnen hun vrije penseelvoering en 
thematiek (het eenvoudige boeren- en vissersleven) 
op weinig steun rekenen van critici, maar zodra het 
buitenland hen omarmt groeit ook in Nederland  
hun faam. Breitner en Israels staan op de schouders 
van deze meesters van de Haagse School, maar  
trekken naar Amsterdam om hun eigen weg te  
zoeken. In hun werk staat het stadsleven centraal.  
Al snel sluiten zij zich aan bij een stel jonge schil-
ders, en vormen daarmee vanaf midden jaren 1880 
de Amsterdamse School, ook wel bekend als de 
Tachtigers.  
 
Over de Tachtigers zijn van tijd tot tijd tentoon -
stellingen en publicaties gemaakt, ook al tijdens  
het leven van de betrokken kunstenaars. In de 
recente kunstgeschiedschrijving vormen de tentoon-
stelling en bijbehorende catalogus De schilders van 
Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895  
(Van Gogh Museum, 1991) een ijkpunt. Datzelfde 
jaar organiseerde het Stedelijk Museum Amsterdam 
een overzichtstentoonstelling van Breitner. Beide 
exposities zorgden voor een opbloeiende interesse  
in deze schilders, wat onder meer leidde tot solo -
tentoonstellingen over Floris Verster (Museum  
De Lakenhal Leiden, 2002) en Willem Witsen 
(Dordrechts Museum en Stadsarchief Amsterdam, 
2003). Dit jaar opent bovendien in het Dordrechts 
Museum een overzicht van de met hen bevriende 
schilder Willem Bastiaan Tholen.  
 

 
 
 
Ook voor Breitner en Israels is volop aandacht 
geweest. In 2004 organiseerde het Amsterdam 
Museum de tentoonstelling Breitners Amsterdam, 
tien jaar later opgevolgd door George Hendrik 
Breitner in Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam, 
2014). In diezelfde periode organiseerden het Haags 
Historisch Museum en het Stadsarchief Amsterdam 
in 2012 respectievelijk de tentoonstellingen Isaac 
Israels in Den Haag en Isaac Israels in Amsterdam. 
Ook in Kunstmuseum Den Haag, toen nog bekend  
als het Gemeentemuseum, is het werk van Israels 
regelmatig te zien geweest, zoals in de exposities 
Isaac Israels. Mannequins en mode (2002) en  
Jozef en Isaac Israëls. Vader en zoon (2008). In 
2017 opende Kunstmuseum Den Haag de tentoon-
stelling Rumoer in de stad. De schilders van Tachtig, 
waardoor na lange tijd weer aandacht was voor  
deze groep schilders en hun onderlinge relaties. In 
het voorwoord van de publicatie sprak ik toen de 
wens uit dat de tentoonstelling opnieuw zou kunnen 
zorgen voor een opleving in de bestudering van deze 
periode. Kunstmuseum Den Haag heeft een rijke  
traditie in het organiseren van tentoonstellingen 
over de Nederlandse negentiende-eeuwse schilder-
kunst; ook in de collectie neemt deze periode een 
belangrijke plaats in. Met de tentoonstelling 
Breitner vs Israels – Vrienden en rivalen voegen  
we een nieuw hoofdstuk toe aan de bestudering  
van dit intrigerende tijdvak.  
 
Opmerkelijk genoeg is de rivaliteit en wederzijdse 
beïnvloeding tussen Breitner en Israels niet eerder 
onderwerp van een tentoonstelling of publicatie 
geweest. En dat terwijl zij ontegenzeggelijk de 
belangrijkste kunstenaars van de groep waren. 
Bovendien was de relatie tussen de twee schilders 
cruciaal voor hun artistieke ontwikkeling. Dat hun 
persoonlijkheden botsten is niet vreemd. Breitner 
was de held van zijn generatie, maar Israels was 
meer cultureel onderlegd en wist met zijn inter -
nationale netwerk en kennis over Franse kunst, als 
dat van Odilon Redon, zijn vrienden te imponeren.  
 

 
 
 
Mijn dank gaat uit naar degenen die de tentoon -
stelling en publicatie mogelijk hebben gemaakt. 
Conservator Frouke van Dijke is verantwoordelijk 
voor het concept en de samenstelling. In tien hoofd-
stukken – vergelijkbaar met verschillende rondes  
in een artistieke bokswedstrijd – schetst zij een  
beeld van de langdurige wedijver tussen deze twee 
rivaliserende schilders en hoe dit hun werk heeft 
beïnvloed. Als extra context is in de publicatie van 
allebei de kunstenaars de biografie opgenomen  
– samengesteld en geschreven door Saskia Bekke-
Proost. Nieuw onderzoek van Ruth Kaloena Krul 
naar het leven van Adolphe Boutard geeft inzicht  
in de levensloop van dit geliefde model van de 
Tachtigers, over wie tot nu weinig bekend was.  
Met deze biografische gegevens hebben wij hem  
als het ware een stem willen geven. De catalogus is 
uitgegeven door WBOOKS en fraai vormgegeven 
door Els Kerremans van Typography Interiority & 
Other Serious Matters. 
 
Ik ben de vele bruikleengevers, musea en particu-
liere verzamelaars zeer erkentelijk voor hun  
vertrouwen om ons hun geliefde werken uit te lenen. 
Speciale dank gaat uit naar de stichting Gifted Art 
voor de financiële ondersteuning van de publicatie  
en naar Andries F.J.M. Munnichs, die met ons zijn 
kennis deelde.  
 
Benno Tempel 
Directeur Kunstmuseum Den Haag
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Willem Witsen (1860-1923) 
Portret van George Hendrik 
Breitner, ca. 1890 
Bijzondere Collecties, 
Universitaire Bibliotheken 
Leiden

Op een grijze zaterdag in het voorjaar van 1892  
staat Isaac Israels oog in oog met een schilderij dat 
zijn wereld op z’n grondvesten doet schudden. Zijn 
gebruikelijke wandeling door Amsterdam heeft hem 
die dag naar de Kalverstraat gebracht, waar kunst-
handel Van Wisselingh & Co een nieuw filiaal heeft 
geopend. De aanblik op de etalage heeft op Israels 
een verwoestende uitwerking. Daar achter het glas 
hangt een raak geschilderd stadsgezicht voorstel-
lende Amsterdam in de sneeuw. Israels hoeft geen 
moeite te doen om de signatuur te lezen. De grauwe 
lucht, gore sneeuw en het stel sleperspaarden dat 
hun vracht door de drek voorttrekt, laten er geen 
twijfel over bestaan: hier hebben we te maken met 
een typische scène van George Hendrik Breitner.  

Overmand door bewondering blijft Israels voor 
het raam staan. Maar waar ieder ander geniet van 
het aanschouwen van iets moois, wordt zijn kunst -
beleving ruw verstoord door het misselijke gevoel 
dat dit schilderij, dat met zoveel gemak en durf is 
neergezet, precies datgene is dat hijzelf al jarenlang 
vruchteloos nastreeft. In een klap verliest Israels 
elke zin om nog verder te lopen. Wat volgt is de  
moedeloze aftocht richting huis, een wandeling van 
ruim een half uur naar zijn atelier aan het Ooster -
park. ‘Ik dacht, ik schei er mee uit, tegen zulk werk 
kun je toch niet op schilderen’, schrijft Israels kort 
daarna aan zijn goede kameraad Arij Prins.1 

Het spook van Breitner achtervolgt hem die lente -
dag tot ver achter de voordeur. Tot voor kort had 
Israels zijn adres nog met diezelfde verdomde schil-
der gedeeld. Bijna drie jaar lang kan hij Breitners 
gestommel horen, terwijl die op de verdieping boven 
hem het ene na het andere straat tafereel op het doek 
smijt. Zelf komt Israels niet verder dan schetsen  
en losse flodders. De fysieke nabijheid van Breitner 
heeft op hem een verlammende uitwerking. Maar 
ook nadat zijn grote rivaal het Oosterpark verlaat 
blijft de productie van Israels uit. Eenmaal terug -
gekeerd in zijn atelier, met het beeld van Breitners 
stadsgezicht bij Van Wisselingh nog vers in het 
geheugen, doet het aanzicht van zijn eigen onvol-
tooide werk hem wanhopen. Al vijf jaar lang stapelen 
de tekeningen zich op in zijn werkplaats, maar het 
leidt allemaal tot niets.  

Israels zit vast, muurvast. Maar zijn missie is  
helder. Hij wil het moderne leven schilderen, in al 
zijn schoon- en lelijkheid. De drukte langs de grach-
ten, het gejaag door de stad en vooral de broeierige 
sfeer van het nachtleven. Tot nu toe zijn deze thema’s 
het terrein van Breitner. Met zijn rauwe impressies 
van de straat heeft de schilder zich in korte tijd het 
hoogste podium binnen de avant-garde toegeëigend. 
Onder jonge schrijvers en kunstenaars geldt hij als   
de belichaming van al hun idealen en aspiraties.  
 De man is woest en compromisloos in zowel zijn 





karakter als in zijn werk, en daarmee de vleesgewor-
den ware kunstenaar. Maar is Breitner werkelijk 
onovertroffen of zelfs onnavolgbaar? Israels weigert 
zich erbij neer te leggen. Eenmaal bekomen van de 
confrontatie met Breitners schilderij staat hij later 
die dag weer voor zijn schildersezel, vastberaden  
om ooit Breitner in zijn eigen arena te verslaan.  
 
Rivaliteit tussen kunstenaars is een eeuwenoud  
verschijnsel. De geschiedenis kent vele verhalen  
over schrijvers, musici en schilders die door elkaar 
naar de kroon te steken, ook zichzelf wisten te over-
treffen. Archetype van de wedijverende kunstenaar 
is het schilderkunstig duel dat al in de vijfde eeuw 
voor Christus werd uitgevochten tussen Parrhasius 
en Zeuxis, twee Griekse schilders die elkaar probeer-
den af te troeven in een wedstrijdje natuur imitatie 
op het doek. Maar ook de levensverhalen in Giorgio 
Vasari’s beroemde Le Vite (1550/1568), een bundel 
biografieën van kunstenaars van de middeleeuwen 
tot de renaissance, staan vol verwijzingen naar com-
petitie en kinnesinne. Gezonde competitie komt het 
hele speelveld ten goede, stelt Vasari. Zo leidde het  
officiële concours voor de commissie van de bronzen 
deuren van het baptisterium in Florence niet alleen 
tot een tour de force van winnaar Lorenzo Ghiberti, 
maar geldt ook het ontwerp van verliezer Filippo 
Brunelleschi nog altijd als een hoogtepunt van de 

renaissance. Zelfs de Sixtijnse kapel zou mede zijn 
voortgekomen uit wedijver, nadat een aantal beeld-
houwers er bij paus Julius II op had aandrongen hun 
onovertroffen rivaal Michelangelo te belasten met 
de plafond schildering: een list om diens aandacht  
af te leiden van de beeldhouwkunst.2  
 
Maar concurrentie heeft ook een lelijke kant. De 
neus van Michelangelo werd op jonge leeftijd uit 
afgunst gebroken door zijn minder getalenteerde 
maar even heetgebakerde vriend Pietro Torrigiono 
en Vasari bericht in zijn boek uitgebreid en veel -
vuldig over woordenwisselingen, straatgevechten  
en zelfs regelrechte moordpartijen als gevolg van  
uit de hand gelopen rivaliteit. De verhalen zijn vaak 
aan gedikt of apocrief, maar berusten op een terug-
kerend gegeven: de weg naar succes gaat vaak ge -
paard met jaloezie en strijd. Ook na de renaissance 
zijn er voorbeelden te over van kiftende kunstenaars: 
Turner en Constable, Picasso en Matisse, Malevich 
en Tatlin. Hun wedijver werd aangewakkerd door 
kunstprijzen, wedstrijden en de retoriek van critici, 
maar kwam ook voort uit ego en ambitie. Artistieke 
onsterfelijkheid valt slechts te bereiken door het 
omverwerpen van de oude garde, het aftroeven  
van generatiegenoten en door ook de groten der 
aarde uit het verleden voorbij te streven. Ernest 
Hemingway, naast schrijver ook fanatiek amateur-8

Willem Witsen (1860-1923) 
Isaac Israels in zijn atelier  
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Gelatinezilverdruk 
Bijzondere Collecties, 
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Isaac Israels (1865-1934) 
Circus, ongedateerd 
Krijt op papier 
21,5 × 27,8 cm 
Kunstmuseum Den Haag 



bokser, omschreef de literatuur treffend als een 
boks wedstrijd, waarbij hij via het geschreven  
woord in de ring stapte met literaire grootheden  
als Turgenev, Stendhal en Tolstoj.3 
 
De bokswedstrijd tussen Breitner en Israels duurt 
jaren en bestaat uit meerdere rondes. In zijn atelier 
aan het Oosterpark lijkt de terneergeslagen Israels 
op het eerste gezicht geen partij. Breitner laat hem 
in deze periode met zijn spierballenkunst alle hoeken 
van de kamer zien. ‘Ik krijg van zijn werk altijd een 
opdonder’, verzucht Israels heimelijk.4 En inder-
daad, naast Breitners ferme kwaststreken komt zijn 
werk op dat moment over als gepriegel. Maar kort 
daarvoor waren de rollen nog omgedraaid. In hun 
jonge jaren in Den Haag gold Israels als de grote 
belofte van de schilderkunst, en was het Breitner  
die tandenknarsend aan de zijlijn stond.  

 
In Amsterdam zullen beide kunstenaars op den  
duur uitgroeien tot de belangrijkste smaakmakers 
van de schilderkunst. Samen vormen zij de kern  
van wat kan worden beschouwd als de eerste echte 
avant-gardebeweging in Nederland. Deze zoge-
naamde schilders van Tachtig blazen aan het einde 
van de negentiende eeuw thema’s als het stads - 
 leven, het naakt en de portretkunst nieuw leven in. 
Verf klodders mogen zichtbaar blijven en het voor -

gestelde mag lelijk zijn, als het maar waarachtig  
is. Maar ook hun gedachtewereld is vernieuwend.  
In de ogen van deze generatie schilders is de kunst 
een roeping en de kunstenaar een genie. Alles  
draait om de meest individuele uiting van emoties, 
impressies en waarnemingen.  

Deze nadruk op authenticiteit werkt zowel  
vernieuwing als onderlinge rivaliteit in de hand.  
Dit geldt niet alleen voor Breitner en Israels, maar 
ook voor de groep jonge schilders en literatoren  
van Tachtig waar zij zich in Amsterdam bij aanslui-
ten. Het branievolle collectief werkt als een snel-
kookpan, waarbij de leden elkaar continu uitdagen 
en stimuleren. Al snel blijkt deze dynamiek binnen  
de groep ook een voedingsbodem voor animositeit. 
Maar al te vaak eindigen innige vriendschappen in 
slaande ruzies. De artistieke meningsverschillen  
die zij openlijk en fel met elkaar uitvechten zijn 
meestal een dekmantel voor de ware reden van  
hun aanvaringen: liefdesverdriet, gekwetste ego’s  
en angst voor concurrentie.  

 
Ook de strijd tussen Breitner en Israels staat niet  
los van het gevecht met hun eigen demonen. Achter 
Breitners ogenschijnlijk achteloos geschilderde  
werken gaat een kunstenaar schuil die zijn leven 
lang twijfelt aan zijn kunnen, een diepgewortelde 
onzekerheid die wordt versterkt door Israels’ talent. 

Op zijn beurt worstelt Israels met het vinden van  
zijn eigen stem. Zijn fixatie op Breitner komt voort 
uit zijn pogingen om uit de schaduw te stappen van 
zijn beroemde vader, de succesvolle schilder Jozef 
Israëls. Vooralsnog moet hij in Breitner zijn meer-
dere erkennen: ‘als het zover komt dat ik er definitief 
door ben verpletterd dan verhuis ik naar Hamburg 
en dan ga ik daar de vischmarkt schilderen’, schrijft 
Israels over het werk van zijn tegenstander.5 Maar 
het spel is lang niet uitgespeeld. Breitner heeft hem 
die dag in april weliswaar een opdonder gegeven, 
maar nog niet knock-out geslagen.
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George Hendrik  
Breitner (1857-1923) 
Sleperspaarden in de sneeuw, 
1890-1893 
Olieverf op doek 
100 × 152 cm 
Dordrechts Museum – langdurig 
bruikleen Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (verzameling 
Van Bilderbeek)
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George Hendrik  
Breitner (1857-1923) 
Drie meisjes op de brug,  
ongedateerd 
Gelatinezilverdruk 
28 × 30 cm 
Nationaal Archief/ 
Collectie Spaarnestad 
 
George Hendrik  
Breitner (1857-1923) 
Aan boord, ca. 1897 
Olieverf op doek 
57 × 59 cm 
Stedelijk Museum Amsterdam
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Isaac Israels (1865-1934) 
De koffiepiksters, 1893-1894 
Olieverf op doek 
60 × 86 cm 
Kunstmuseum Den Haag  
– langdurig bruikleen  
Wibbina-Stichting
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Isaac Israels (1865-1934) 
Studie van de hoofden van  
twee meisjes, ongedateerd 
Olieverf op paneel 
21,2 × 27,2 cm 
Particuliere collectie 
 
Isaac Israels (1865-1934) 
Twee waspitten op de brug  
van de Herengracht ter hoogte 
van de Leidsegracht,  
ongedateerd 
Olieverf op doek 
60 × 70 cm 
Particuliere collectie
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Eind negentiende eeuw zetten twee jonge kunste-
naars uit Den Haag de stad Amsterdam op stelten. 
De een is Isaac Israels, de zoon van Nederlands 
beroemdste kunstenaar Jozef Israëls. De ander  
is George Hendrik Breitner, de rauwdouwer die  
de achterbuurten schildert. Dit is het verhaal over 
hun vriendschap en rivaliteit.  

Beide kunstenaars schilderen het moderne leven 
in de stad. Hun onderlinge strijd zorgt jarenlang  
voor een gespannen relatie. Breitner en Israels 

groeien uit tot gevierde kunstenaars, die elkaar 
gedurende hun gehele carrière zowel hebben  
bewonderd als benijd en uiteindelijk het beste in 
elkaar naar boven haalden.  

In tien hoofdstukken – vergelijkbaar met ver-
schillende rondes in een artistieke bokswedstrijd – 
schetst Frouke van Dijke een prachtig beeld van de 
langdurige wedijver tussen deze twee rivaliserende 
schilders en hoe dit hun werk diepgaand heeft  
beïnvloed. 




