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Inleiding en motivering 

 

Wat mij - met name in de beginperiode van mijn opleiding - nogal verbaasde was dat er bij de Wackers 

Academie kennelijk een zwaar taboe rustte op het schilderen naar foto’s. Ik had mij kennelijk 

onvoldoende gerealiseerd dat het werken naar de waarneming bij deze academie hoog in het vaandel 

stond. Dit heeft mij aan het denken gezet over de mate van “toelaatbaarheid” van het gebruik van 

technische hulpmiddelen bij het tekenen en schilderen. Heel boeiend en verhelderend vond ik in dit 

verband het boek Secret Knowledge van David Hockney (2001). Hij toont aan dat ook (of juist?) 

beroemde schilders als Hals en Vermeer al beelden projecteerden met behulp van in hun tijd 

beschikbare optische instrumenten. Ik wist dat van Breitner algemeen bekend was dat hij voor het 

schilderen gebruik maakte van foto’s. Van Degas wist ik het niet maar vermoedde ik het (vooral vanwege 

de vele afsnijdingen). Een nadere verkenning van diens leven en werk leek dit vermoeden te bevestigen. 

Omdat ik beide schilders zeer bewonder en omdat zij zo ongeveer tijdgenoten waren (zij het dat Degas 

ruim twintig jaar eerder geboren werd en zes jaar eerder stierf) heb ik het fotogebruik van deze twee 

gekozen als onderwerp van mijn scriptie.  

In 1884 bezocht Breitner Parijs en kwam daar o.a. in De Salon (waar Degas soms exposeerde) en bij 

kunsthandel Goupil, waar Degas ook wel kwam. Op de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs viel 

Breitner in de prijzen (een zilveren medaille). Maar of hij daar zelf bij was? Degas in elk geval niet, want 

die had dat jaar bedankt voor de eer om te mogen exposeren. Bij mijn weten hebben de twee elkaar 

nooit ontmoet maar Breitner kende wel werk van Degas. Zo vroeg hij aan de vrouw van de Fransman 

Destrée (de Nederlandse Christine ter Meulen, aan wie hij lesgaf) begin jaren ’90 een keer om foto’s van 

“het kleine mooie schilderijtje van de jockeys van Degas”. Beide mannen schilderden graag paarden en 

vrouwen, liefst in beweging. Beiden waren, los van elkaar, diep onder de indruk van een boek door de 

gebroeders De Goncourt getiteld “Manette Salomon”, over de relatie tussen een schilder en zijn model.1 

Ook deelden zij een bewondering voor het werk van Alphonse de Neuville, schilder van oorlogstaferelen. 

Zoals ik hoop te laten zien waren er behalve overeenkomsten ook tal van verschillen tussen Degas en 

Breitner, zowel in persoonlijk als in beroepsmatig opzicht. En ook in fotogebruik… 

 

 

 

 

 

 

 
1 E. en J. de Goncourt. Nederlandse vertaling, uitgeverij Voetnoot, Amsterdam/Antwerpen, 2016. Oorspronkelijk 
uitgegeven in 1867. Van Gogh heeft het boek afgebeeld op een portret van dr. Gachet (de man leunt erop met zijn 
arm). Het is kostelijk om te lezen maar de antisemitische insinuaties gaan wel ver.    
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Snelle ontwikkelingen in de fotografie 

De Fransman Louis Daguerre wordt beschouwd als een van de uitvinders van de fotografie. Zijn eerste 

scherpe foto dateert uit 1837 en foto’s uit die beginperiode worden ook wel Daguerreotypen genoemd. 

In de jaren ‘50 en ‘60 van de 19e eeuw maakte de fotografie een snelle ontwikkeling door. Het raakte in 

zwang om visitekaartjes (cartes-de-visite) te laten maken met daarop een portretfoto. In 1888 bracht 

Kodak de eerste boxcamera op de markt, en daarmee kwam het maken van foto’s binnen ieders bereik. 

Zowel Breitner als Degas moeten helemaal weg zijn geweest van de mogelijkheden die de fotografie hen 

bood. Breitner vooral omdat hij graag het leven op straat “ving” in momentopnamen. Degas omdat hij 

naar eigen zeggen “dingen niet vlug kon”, en nu de kans kreeg om in alle rust de verstilde beelden van 

paarden en danseressen te bestuderen. Beiden hadden een fascinatie voor het op doek vastleggen van 

beweging.  
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Edgar Degas (1834-1917) 

Levensloop en thematiek 

Degas leefde en werkte het grootste deel van zijn leven in Parijs. Enkele malen verbleef hij in Italië en 

eenmaal (in 1872) maakte hij een reis naar New Orleans. De aanleiding voor deze reizen was meestal 

familiebezoek. Degas was min of meer autodidact. In 1855 bracht hij een bezoek aan Ingres, die diepe 

indruk op hem maakte en hem waarschijnlijk heeft doen besluiten om ook schilder te worden. Datzelfde 

jaar nog ging hij naar de Ecole des Beaux-Arts. Hij was daar echter al snel weer vertrokken; hij werkte 

liever alleen. In zijn jonge jaren tekende en schilderde Degas vooral portretten van familieleden en 

kopieerde hij oude meesters. Begin jaren ‘60 verbleef hij enige tijd in Normandië, in de buurt van een 

stoeterij. Daar is waarschijnlijk zijn belangstelling voor (het schilderen van) paarden ontstaan. Ongeveer 

tot aan zijn reis naar New Orleans probeerde hij zich ook te bekwamen in historiestukken maar die heeft 

hij veelal niet afgemaakt. 

Waarom hij begin jaren 1870 opeens danseressen ging schilderen is niet goed bekend. Wellicht kwam hij 

op het idee via zijn vriend Desiré Dihau, die fagottist was bij het operaorkest in Parijs. Ik leid dat af uit het 

feit dat hij in 1868/69 enkele schilderijen maakte van Dihau en andere musici in dat orkest. Op de 

achtergrond zijn danseressen te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het orkest van de Opéra. Olie op doek, 45x53 cm., 1868/69 (naar foto?) 
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Enkele jaren later (in 1872) maakte hij het schilderij “Musici in het orkest” met op de achtergrond ook 

weer ballerina’s. In 1873 en de jaren daarna is Degas het accent gaan verleggen naar het ballet als 

hoofdonderwerp. Hij kwam veel over de vloer bij de heer en mevrouw Halévy en hun zoon Daniel. Ook 

zij kenden het theater goed. Via hen vernam hij wat er zoal achter de schermen van de opera gebeurde. 

In 1878 kreeg hij een pas waarmee hij ook zelf achter het toneel kon komen. Tot ongeveer 1880 was het 

ballet zijn hoofdthema, waarbij opvalt dat Degas van halverwege de jaren ‘70 tot halverwege de jaren 

‘80 aan de lopende band pasteltekeningen maakte, voor de verkoop. Hij deed daar zelf nogal 

laatdunkend over. Mogelijk voelde hij zich ertoe genoodzaakt door geldzorgen. In 1874 was namelijk zijn 

vader gestorven, hem achterlatend met aanzienlijke schulden. Vanaf 1877 kreeg hij een hernieuwde 

aandacht voor paardenrennen, naast die voor danseressen. Nieuwe thema’s waren verder het café 

chantant en het vrouwelijk naakt: badende vrouwen en vrouwen die hun haar kammen.  

Vanaf 1880 volgde een periode van ongeveer tien jaar waarin Degas uiteenlopende composities maakte, 

vooral van mensen in hun dagelijkse omgeving. Hij raakte bevriend met Mary Cassatt, die modiste was 

en zelf ook schilderde.2 Opnieuw tekende hij hele reeksen pastels, maar nu van geklede vrouwen en 

vrouwen die hoeden passen. In 1881 maakte hij weer eens een paardenschilderij.3 In de jaren ’80 

tekende en schilderde hij ook nog steeds badende vrouwen, en o.a. de bekende strijksters.  

In de periode 1890 tot 1893 maakte Degas een stuk of dertig vrij abstracte landschappen (pastel op 

monotype). Daarna kwamen de badende en kammende vrouwen terug, en vanaf 1891 ook de 

ballerina’s. Verder weer paarden, portretten, mensen in hun dagelijkse omgeving. Rond 1905 stopte hij 

vrij plotseling met tekenen en schilderen, waarschijnlijk als gevolg van zijn oogkwaal, waardoor hij steeds 

slechter ging zien.4 In de periode daarna heeft hij nog wel gebeeldhouwd (en foto’s gemaakt). Hij 

vereenzaamde en doolde vaak rusteloos door de stad, slecht gekleed. Degas stierf berooid en blind aan 

een hersenaandoening in 1917, 83 jaar oud. 

Degas als mens en tekenaar/schilder  

Degas stond bekend als een trotse en eenzelvige man. Volgens sommigen was hij een onaangenaam, 

lastig mens; volgens anderen kwam die houding slechts voort uit twijfels en onzekerheid. Degas is nooit 

getrouwd en had geen kinderen. Weliswaar bezocht hij geregeld bordelen, maar naar eigen zeggen was 

hij eigenlijk niet zo geïnteresseerd in seks. Zijn belangstelling voor danseressen en naakte vrouwen was 

vooral van artistieke, esthetische aard. Als tekenaar en schilder werkte hij niet snel. Hij was niet gauw 

tevreden over zijn werk en bleef eindeloos verbeteren. Dat ging zelfs zo ver dat hij regelmatig 

schilderijen terugvroeg nadat die al ergens een bestemming hadden gevonden. In 1861/62 maakte hij 

vier doeken met paardenrennen die hij veel later, in 1882, nog heeft bijgewerkt. Aan schilderen in de 

open lucht had Degas een grote hekel. Hij kon daar tegenover anderen ook zeer op afgeven.5 Verder is 

bekend dat hij, ontevreden over een compositie, soms nog extra randen aan zijn werk plakte. In zijn 

atelier had hij trapjes staan om de modellen ook van bovenaf te kunnen zien. Gelet op deze 

eigenschappen en voorkeuren zou je denken dat het schilderen van bewegende mensen en dieren nu 

niet bepaald iets was dat Degas aansprak. Daar moet je immers snel voor zijn en meteen “rake klappen” 

 
2 Degas schilderde haar in een fotostudio met drie fotootjes (cartes-de-visite?) in haar hand. 
3 Mogelijk was dit het werk dat Breitner zo mooi vond. 
4 Degas had jarenlang last van een netvliesaandoening. 
5 Kunsthandelaar Vollard kwam eens bij hem langs toen hij in zijn atelier een landschap zat te schilderen, met zijn 
rug naar het raam. 
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maken? Anderzijds kan ik me goed voorstellen dat juist om die reden iemand als Degas des te 

opgetogener was toen hij de fotografie ontdekte. Nu kon hij met behulp van foto’s uiteenlopende 

composities bedenken, bevroren bewegingen overnemen en zijn werk in alle rust blijven verbeteren. 

Hoe ging hij daarbij te werk?  

Degas en de fotografie 

Degas begon waarschijnlijk met fotograferen rond het jaar 1885. Maar ongetwijfeld had hij al jaren 

eerder kennis gemaakt met de fotografie, al was het maar via de cartes-de-visite. Een zelfportret uit 

1863 lijkt opvallend op een foto die een jaar eerder van hem was gemaakt. Zoals gezegd was Degas goed 

bevriend met de heer en mevrouw Halévy. Beiden waren zelf fervente fotografen. Ze kwamen vaak in de 

Parijse opera en hebben daar vast veel foto’s gemaakt. Was dit een bron van inspiratie voor Degas? 

Waren er soms foto’s bij van een fagot spelende Dihau? Op een gegeven moment (begin jaren ‘70) zou 

Degas min of meer beschaamd gezegd hebben dat hij al heel wat balletexamens had geschilderd, echter 

zonder er ooit een te hebben gezien. De danseressen kwamen poseren in zijn atelier. Gebruikte hij 

misschien foto’s van de Halévy’s om er een geloofwaardige achtergrond bij te creëren? Beschikte hij toch 

al eerder ook over een eigen camera? Het is allemaal niet bekend.  

Voor het overnemen van contouren en het maken van vergrotingen maakte Degas altijd al gebruik van 

calqueerpapier, carbonpapier en kwadratuurlijnen. Hij werkte ook wel direct met pastel op 

overtrekpapier. Als technisch hulpmiddel kwamen foto’s er nu bij. Kennelijk wilde Degas foto’s niet blind 

kopiëren op het doek want hij bouwde zijn werken op uit verschillende losse elementen, aan de hand 

van schetsen en foto’s. Waarschijnlijk had hij een hele “kaartenbak” van vrouwen in verschillende poses, 

waar hij uit putten kon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilatie van foto’s ten behoeve van pasteltekening 

Ballerina’s in blauw. Pastel, 67x66 cm., 1897 
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Degas zag de fotografie als een vorm van grafische kunst, en hij heeft zich verdiept in allerlei nieuwe 

ontwikkel- en druktechnieken. Ook experimenteerde hij met fotograferen bij lamplicht. Hoe hij precies te 

werk ging en of hij veel foto’s heeft weggegooid, is niet bekend. Er werd in de negentiende eeuw over 

het fotogebruik door schilders nogal geheimzinnig gedaan. Veel kunstcritici keurden het af en dat was 

wellicht reden voor Degas om er niet al te expliciet over te zijn. Op zich heeft hij zijn liefde voor 

fotograferen niet onder stoelen of banken gestoken. Eind jaren ’80 stond hij bekend als een fanatiek 

fotograaf. Menig familielid en vriend viel hij lastig met zijn camera. De vrouw van de schilder Manet 

schreef in een brief zelfs dat hij aan niets anders dacht dan aan fotograferen. Maar over zijn technieken 

van ontwikkelen, afdrukken en zijn fotogebruik bij het tekenen en schilderen liet hij weinig los. Hij 

voedde zelfs de nieuwsgierigheid door te zeggen: “Een schilderij is iets dat zoveel doortraptheid, 

slechtheid en ondeugd vereist, als het plegen van een misdaad. Pleeg bedrog en voeg er een tikje natuur 

aan toe”. Hoe hij dat deed weten we dus niet maar het is verleidelijk om erover te speculeren aan de 

hand van feiten die wel bekend zijn:  

• In 1876 meldde Degas dat hij een nieuwe druktechniek had ontwikkeld. Hij zou er “helemaal 

gek” van zijn geweest. Het betrof monotypen die werden opgehoogd met pastelkrijt, maar ook 

nam hij wel daguerreotype-platen als ondergrond. Verklaart deze werkwijze wellicht het feit dat 

Degas, die altijd zo langzaam werkte, in de loop van de jaren ‘70 opeens in hoog tempo pastels 

ging vervaardigen? Hij maakte er uiteindelijk meer dan 700. 

• Degas kocht altijd veel schetsboeken maar na 1882 heeft hij geen nieuwe meer aangeschaft. 

Hadden foto’s de plaats ingenomen van voorbereidende schetsen?  

• Schrijver en dichter Jean Cocteau beweerde dat Degas foto’s uitvergrootte en direct daarop 

werkte met pastel.  

• Degas experimenteerde met verschillende soorten behandeling van negatieven en zogeheten 

“interpositieven”.  

• Vanaf 1890 maakt hij monotypen van landschappen, die hij bewerkte met pastelkrijt. Deed hij  

ook dit - direct dan wel indirect - op een gefotografeerde ondergrond? 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Foto van Degas                                  Na het baden, vrouw die zich afdroogt. Olie op doek, 116x89 cm., 1896   
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De fotografie stond voor Degas niet alleen maar ten dienste van het schilderen, het was ook een passie 

op zich. Vooral in zijn laatste levensjaren heeft hij een aantal bijzondere foto’s genomen zonder het 

oogmerk er een tekening of schilderij van te maken. Maar hij hield zijn foto’s in kleine kring; ze waren 

niet bedoeld om breed te verspreiden. Eenmaal in zijn leven heeft hij een bescheiden 

fototentoonstelling gehouden, waaraan verder geen publiciteit is gegeven.  
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George Hendrik Breitner (1857-1923) 

Levensloop en thematiek 

Breitner werd geboren in Rotterdam. In 1875 ging hij naar de Haagse Academie. Na enkele jaren werd hij 

echter van de academie verwijderd wegens wangedrag (vernieling van een reglementenbord). Breitner 

tekende vooral graag paarden en was regelmatig met een schetsboek te vinden in de Haagse stallen en 

de Stadsrijschool. Ook ging hij kijken en schetsen bij oefeningen van cavalerie en artillerie in de Haagse 

duinen. Aanvankelijk was het zijn ideaal om historieschilder te worden, en hij deed dan ook diverse 

pogingen om historiestukken te maken. In 1879 werd hij lid van de Pulchri Studio te Den Haag waar hij 

andere schilders leerde kennen, die veelal behoorden tot de Haagse school. Breitner ging in 1880 

inwonen bij Willem Maris, die hem lesgaf in zijn atelier. Het jaar daarna kreeg hij de eervolle opdracht 

om mee te werken aan het Panorama van Mesdag; hem werd gevraagd de ruiterfiguren aan het strand 

te schilderen, en een gedeelte van het dorp Scheveningen. In Den Haag ging hij samen met Vincent van 

Gogh de straat op om bijzondere types te schetsen. In 1881 woonde Breitner militaire manoeuvres bij in 

Boxtel. In 1882 liep hij een geslachtsziekte op en lag hij enige tijd in het ziekenhuis. In 1884 ging hij naar 

Parijs en werkte daar korte tijd bij de historieschilder Cormon. Ook toen ging zijn belangstelling nog 

vooral uit naar paarden. In 1885 verbleef hij enige tijd in Drenthe om zich (verder) te bekwamen in het 

schilderen van landschappen.  

Toen in 1886 zijn schilderij “De gele rijders” werd aangekocht door het Rijksmuseum, was dat voor 

Breitner een aangename verrassing. Het betekende voor hem een officiële erkenning als schilder. Hij 

voelde zich thuis in de stad Amsterdam en ging er nog datzelfde jaar wonen. Voortaan waren zijn 

hoofdthema’s: paarden, straatbeelden, naakt- en modelstudies. Hoewel hij inmiddels bijna 30 jaar was, 

had Breitner behoefte aan verdere scholing en ging hij naar de Rijksacademie. De academie vond hem 

daar overigens “geheel misplaatst” omdat hij in feite al een volleerd kunstenaar was. In de loop van zijn 

leven heeft Breitner op 19 verschillende adressen in Amsterdam gewoond. In 1892 werd hij wederom 

ziek en verbleef hij om te herstellen enige tijd op de Veluwe. In 1893 schilderde hij in zijn atelier aan de 

Lauriergracht de bekende “meisjes in kimono”, met als model de zestienjarige Geesje Kwak. In de jaren 

1895 tot ‘97 groeide zijn belangstelling voor het thema arbeid en nieuwe woonwijken. Stegen, sloppen 

en bouwplaatsen vond hij interessanter om te schilderen dan nieuwe monumentale gebouwen zoals de 

Stadsschouwburg of de Beurs van Berlage. In 1898 huurde hij een atelier op het Prinseneiland.  

1901 was het jaar waarin Breitner trouwde. Een eretentoonstelling in het gebouw van Arti et Amicitiae 

maakte hem in datzelfde jaar op slag beroemd. Financieel ging het goed en hij kon zich een villa in 

Aerdenhout veroorloven. Hij en zijn vrouw gingen daar wonen in 1903. Maar hij miste de stad en liet zich 

tegen een buurman ontvallen dat hij het groen en de zee maar “verdomd vervelend” vond. In 1905 ging 

het echtpaar terug naar Amsterdam. In 1909 maakte Breitner een reis naar de Verenigde Staten om daar 

deel uit te maken van een jury (o.a. Pittsburgh en New York). Toen hij in 1914 zijn atelier op het 

Prinseneiland verliet, betekende dat vrijwel het einde van zijn schildersloopbaan. Breitner stierf thuis aan 

een hartaanval in 1923, 65 jaar oud. 

Breitner als mens en tekenaar/schilder 

Breitner was klein van stuk. Hij stond bekend als iemand met een uiterst gevoelig temperament. Volgens 

Arthur van Schendel (1948) was hij “impulsief, vaak fel en bruusk in zijn optreden, levend tussen vlagen 

van hartstocht en moedeloosheid en steeds geheel en al door geestdrift voor zijn kunst bezeten”. Hij had 
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een ongedurig karakter maar in de regel uitte hij zich weinig. Vaak zocht hij zijn heil bij drank en 

vrouwen. Dit laatste kwam hem duur te staan want tot tweemaal toe liep hij gonorroe op (in 1882 en in 

1892), en moest hij ruim de tijd nemen voor herstel. Op vrij late leeftijd (hij was 44) trouwde Breitner 

met een van zijn modellen, Marie Jordan. Zij kregen geen kinderen. Hij was niet gelukkig met Marie en 

tot haar ongenoegen ging hij vaak vreemd (meest met modellen). Breitner werd een verbitterd mens, 

moe en teleurgesteld. In zijn laatste levensjaren was hij een eenzame man.  

Als kunstenaar had Breitner aanvankelijk een nogal eenzijdige belangstelling voor paarden, maar in 1882 

(dus al vóór zijn verhuizing naar Amsterdam) schreef hij in een brief: “Ik zal de mens schilderen op straat 

en in de huizen, de straten en huizen die ze gebouwd hebben, ’t leven vooral”.  Toch was hij geen echte 

plein-air schilder. Weliswaar ging hij veel de straat op maar dat was vooral om snelle schetsen (en foto’s) 

te maken, vaak met kleuraanduidingen. Hooguit maakte hij bij mooi weer een kleine olieverfstudie. De 

verdere uitwerking gebeurde in het atelier. Zijn karaktereigenschappen zien we terug in de teken- en 

schilderstijl van Breitner. De manier van werken was snel, beweeglijk, schetsmatig, met grote streken. 

Naar de mening van Osterholt (1974) was hij “een schilder van sfeer en niet van atmosfeer”. Vaak begon 

hij enthousiast maar dan zakte hem de moed in de schoenen, en kwam hij er niet toe om zijn werk op 

beheerste wijze af te maken. Zelf voelde Breitner dat als een pijnlijk tekort aan volharding en 

bekwaamheid. Hij signeerde zo’n werk dan wel maar zette er, bijna ter verontschuldiging, ook “schets” 

onder. Tijdens een verblijf op de Veluwe (1892, herstelperiode na de tweede keer gonorroe) had 

Breitner zich kennelijk voorgenomen om voortaan wat meer geduld op te brengen. Want bij het 

schilderen van zijn meisjes in kimono in 1893 was er “een wil tot concentratie en zelfbedwang”. Toch 

betekende die nieuwe aanpak volgens Osterholt (1974) tevens de aankondiging van het einde van zijn 

grote tijd.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Breitner                                                                Meisje in rode kimono. Olie op doek, 60x48 cm., 1893 
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Breitner en de fotografie 

Breitner is al in zijn Haagse jaren begonnen met fotograferen. Vast staat dat hij vanaf 1889 beschikte 

over en eigen camera. Al snel ontpopte hij zich als een enthousiast fotograaf. Wellicht was hij 

aangestoken door zijn vriend Willem Witsen en andere Tachtigers die ook fotografeerden. Overigens 

moet Breitner al veel eerder (rond 1880) hebben geweten van de mogelijkheden die de fotografie bood 

aan schilders. Dat was in de tijd dat hij meewerkte aan het Panorama van Mesdag. Daarvan weten we 

zeker dat er gebruik gemaakt is van fotografie als hulpmiddel. Er is zelfs gesuggereerd dat gewerkt werd 

met fotoprojecties op het doek, om de realiteit zo getrouw mogelijk weer te geven (Magisch Panorama, 

1996). Breitner schafte in zijn leven een drietal camera’s aan, onder meer de populaire Kodak camera. In 

totaal heeft hij meer dan 2500 foto’s gemaakt. Dit maken van foto’s stond altijd ten dienste van zijn 

schilderen; het is nooit een op zichzelf staande hobby geworden. Vooral in de jaren ’90 ging Breitner 

regelmatig de stad in om het straatleven vast te leggen. Paarden en sleperskarren, vrouwen en meisjes. 

Hij was een haastige en ongeduldige fotograaf, met soms slordige resultaten. Zijn foto’s waren vluchtige, 

toevallige momentopnamen. Hij experimenteerde met de menselijke beweging en houding, de 

weersomstandigheden, tegenlicht en perspectief. Zijn stijl van fotograferen kwam overeen met zijn 

nerveuze, impulsieve karakter. Breitner koos de vreemdste standpunten. Het was daarbij geen 

uitzondering dat hij op zijn knieën lag of languit op de grond. Ook bij het fotograferen van militaire 

oefeningen deed hij dat. Er is een anekdote van Simon Carmiggelt waarin deze vertelt dat Breitner 

tijdens oefeningen van de Gele Rijders in Gelderland met zijn camera in het gras lag, en dat de mannen 

te paard riepen: “Blijf maar rustig liggen meneer Breitner, we springen wel over u heen”. Ook 

binnenshuis maakte Breitner opnamen, zowel van naakte als van geklede vrouwen en meisjes. Hij 

fotografeerde zijn modellen liggend op een divan of staande in een tobbe.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto Breitner 

 

                                  Drie schoolmeisjes op de brug bij de Westermarkt. Olie op paneel, 24,5x32,5 cm., 1895 
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Breitners kennis van de techniek van het ontwikkelen en afdrukken van foto’s was waarschijnlijk beperkt. 

Het was hem vooral te doen om de afbeeldingen die er het resultaat van waren. Breitner gebruikte 

transparant papier waarop hij met inkt de hoofdlijnen van een foto overtrok. Daarop tekende hij dan 

kwadratuurlijnen voor het overbrengen van een compositie op doek. Zo kreeg hij een nauwkeurige 

ondertekening op basis waarvan hij vervolgens vrijer kon werken. Op deze manier is hij bijvoorbeeld te 

werk gegaan bij zijn schilderij van de “Grondkruiers bij de Jacob van Lennepkade”. Zowel foto, 

transparante tekening, aquarel als schilderij zijn hiervan bewaard gebleven. Ook zijn er voorbeelden van 

schilderijen en aquarellen waarbij hij elementen uit verschillende foto’s heeft gebruikt voor een betere 

compositie of sfeer. Zowel schetsboek als foto’s dienden als geheugensteun. Breitner hield zich vrijwel 

nooit precies aan wat er op een foto stond. Met zijn losse toets verlevendigde hij de vormen en liet hij 

storende details weg, terwijl hij soms ook een andere perspectivische werking koos. Ook heeft hij 

dankbaar gebruik gemaakt van veel toevallige effecten van de fotografie. In de loop van Breitners 

carrière is er wel een tendens te bespeuren van een snelle losse toets naar een neiging om meer precies 

naar foto’s werken. Met de meisjes in kimono uit 1893 ging het al een beetje die kant op, hoewel ook 

daar beslist geen sprake was van slaafs naschilderen. De tentoonstelling in Arti (1901) gaf Breitner 

nieuwe impulsen, maar volgens Osterholt (1974) werd zijn werk in de jaren daarna toch net iets te 

“plaatjesachtig”, en was hij niet langer de grote Breitner. En het klopt dat hij na 1901/02 steeds meer 

steun zocht bij zijn foto’s en daarbij tot steeds grotere detaillering kwam. De treffendste voorbeelden 

daarvan zijn twee werken die hij schilderde in de periode dat hij in Aerdenhout woonde, 

“Scheepstimmerwerf” en “De Zandhoek”. Beide zijn gemaakt naar vergrotingen van foto’s, met behulp 

van kwadratuurlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Breitner 
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Grondkruiers, Jacob van Lennepkade. Olie op doek, 78x130 cm., 1904 

Breitner was weinig openhartig over de relatie tussen zijn foto’s en zijn schilderijen. Hij toonde de 

opnamen hoogstens aan zijn beste vrienden; legde ze daarna opzij voor het schilderen. Dit had alles te 

maken met het taboe dat ook in Nederland rustte op het gebruik van foto’s door schilders. Het verzet 

daartegen was groot, en mede ingegeven door het feit dat sommige tweederangs schilders alleen maar 

bezig waren met het exact kopiëren van foto’s en dat als kunst presenteerden. Toen Breitner kritiek 

kreeg op het gebruik van foto’s, verdedigde hij zich. Hij gaf het fotogebruik toe maar verweerde zich 

door te zeggen: “de keus, de compositie is toch van mij”. Het is niet bekend of Breitner veel heeft 

weggegooid, maar aangenomen wordt dat hij alles bewaarde. Misschien zouden zijn negatieven en 

afdrukken nooit boven water zijn gekomen, als zijn weduwe ze niet had geschonken aan de eigenaar van 

kunsthandel Buffa (Joop Siedenburg). Na diens overlijden in 1961 schonk zijn zoon de bijna 2000 

negatieven en bijna 300 afdrukken aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den 

Haag. In 1995 werd bovendien nog een aantal glasnegatieven aangetroffen op de zolder van het 

Amsterdams gemeentearchief. De foto’s ondersteunen het idee dat Breitners fotografie uitsluitend in 

dienst van het schilderen stond. Toen hij niet meer schilderde, stopte hij ook met fotograferen. 

Niettemin kunnen we achteraf vaststellen dat Breitner prachtige foto’s heeft gemaakt, ook of misschien 

wel juist naar huidige smaak en maatstaven.   
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Discussie en conclusie 

Tussen Breitner en Degas waren veel overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen. 

Overeenkomsten 

• Beiden waren niet echt gelukkig in de liefde 

• Beiden bleven kinderloos 

• Geen van beiden hield het vol op de kunstacademie 

• In hun jonge jaren legden zij zich toe op het maken van historiestukken, maar dat was toch niet 

hun “ding” 

• Beiden waren gek van fotografie 

• Beiden schilderden graag paarden en ruiters 

• Beiden hadden een voorliefde voor het schilderen van “bezige” vrouwen en meisjes 

• Beiden wilden graag bewegingen vastleggen 

• Geen van beiden hield van schilderen op locatie, ondanks hun voorkeur voor taferelen in de 

openbare ruimte 

• Beiden kozen graag bijzondere standpunten. Breitner ging desnoods op de grond liggen maar 

Degas was daar wellicht te deftig voor. Wel had hij trapjes in zijn atelier om zijn modellen ook 

van bovenaf te kunnen bekijken.  

• Beiden maakten, behalve van foto’s, gebruik van calqueerpapier en kwadratuurlijnen 

• Geen van beiden wilde klakkeloos kopiëren. Altijd werd iets eigens toegevoegd 

• Beiden stierven triest en eenzaam 

Verschillen 

• Degas werkte bij voorkeur zeer langzaam en bleef eindeloos verbeteren. Breitner werkte zeer 

snel en had vaak niet eens het geduld om een werk helemaal “af” te maken.   

• Degas maakte in zijn leven ontelbaar veel monotypen en pastels, vaak ook pastels op monotype. 

Breitner heeft dat nooit gedaan.  

• Degas verdiepte zich in allerlei nieuwe, deels geheime technieken om foto’s te ontwikkelen en af 

te drukken. Breitner had genoeg aan zijn “snapshots” en ontwikkelde waarschijnlijk niet eens zijn 

eigen foto’s.  

• Degas ging in de loop van zijn leven steeds “wilder” werken, misschien samenhangend met zijn 

afnemend gezichtsvermogen. Breitner daarentegen zette zich ertoe om steeds preciezer te gaan 

werken.  

• Degas maakte ook foto’s om de foto’s als zodanig. Hij was schilder èn fotograaf. Breitner was 

vooral een fotograferende schilder. 

Ongetwijfeld zouden de oeuvres van zowel Breitner als Degas er heel anders hebben uitgezien, als zij 

geen gebruik hadden kunnen maken van de middelen die de fotografie hen bood. Renoir heeft ooit 

gezegd: ’’Als Degas op zijn vijftigste gestorven was, zou hij herinnerd zijn als een goede, bekwame 

schilder, meer niet”.  

Heeft de fotografie van hen betere schilders gemaakt? Ik denk het wel, hoewel naar mijn smaak beiden 

in hun fotogebruik in enkele opzichten ook te ver zijn gegaan. Breitner door de snelle losse toets die hij 

van nature had, op te geven. Degas misschien ook, als we ervan uitgaan dat hij als onderdeel van zijn 
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geheime recept foto’s of negatieven gebruikte bij de massaproductie van monotypen die hij afmaakte 

met pastel.   

Het gebruik van foto’s ten behoeve van de schilderkunst is een niet te stuiten ontwikkeling gebleken. Het 

is begrijpelijk dat het verzet ertegen aanvankelijk groot was. Met name portretschilders voelden de 

nieuwe mogelijkheden waarschijnlijk als een bedreiging voor hun beroep en hun broodwinning. Maar de 

fotografie heeft de teken- en schilderkunst ook veel goeds gebracht. Mijn eigen ervaring is dat ik het 

vaak “zonde van de tijd” vond/vind als ik al metend en schattend urenlang naar de waarneming moe(s)t 

tekenen of een grisaille schilderen. En dat in het besef dat je zowel contouren als contrasten heel 

eenvoudig door middel van een foto en eventueel een projector op je papier of doek had kunnen 

overnemen. Dit neemt niet weg dat het een goede oefening kan zijn om (ook) op de ouderwetse manier 

te leren tekenen en dat een werk dat niet naar een of meer foto’s is gemaakt maar - bijvoorbeeld - naar 

levend model, beslist ook prachtig kan zijn.  

Er is geen enkele reden om neer te kijken op fotogebruik in de schilderkunst of - erger nog - het af te 

doen als vorm van bedrog. Het wordt pas dubieus als een tekenaar of schilder zonder het te vermelden 

een foto van iemand anders als uitgangspunt neemt. Belangrijke creatieve elementen zoals standpunt, 

lichtval en compositie heb je dan immers niet zelf bedacht maar geleend of zelfs gejat. Ook mis je 

belangrijke aspecten van de ambiance zoals geur en geluiden. Maar ook mét vermelding van de 

fotograaf begeeft men zich op glad ijs. Het gevaar van plagiaat ligt op de loer. Persoonlijk zou ik er niet zo 

snel (meer) voor kiezen. Maar niets weerhoudt mij ervan om te schilderen naar een foto, als ik die foto 

zelf heb gemaakt. 
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