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Henri Evenepoel. 
Een reis 
naar Algerije
Op 4 november 1897 komt de Belgische kunstenaar Henri Evenepoel 
(Nice 1872 – Parijs 1899) aan in Algerije. Hier zal hij onder meer omwille van 
gezondheidsredenen de winter doorbrengen en daarbij respectievelijk 
de steden Algiers, Blida en Tipaza aandoen, alvorens met zijn vader naar 
Tunesië af te reizen om uiteindelijk via de Italiaanse en Franse Riviera op 
9 mei 1898 terug te keren naar zijn woonplaats Parijs. Hoewel het voor de 
kunstenaar zelf een periode van afzien is, worden zowel de tekeningen 
als schilderijen uit deze periode tot het beste van zijn werk gerekend. Een 
vijftigtal gekende schetsen en aquarellen tonen aan dat het ook hier vooral 
de menselijke figuur is die hem fascineert. Dit relatief geringe aantal valt 
enerzijds te verklaren door het feit dat de Moslims de hij als model wilde 
gebruiken niet geportretteerd wilde worden en anderzijds door het 
veelvuldig gebruik van zijn fotocamera, waarmee hij in de vier maanden 
die hij op het Afrikaanse continent doorbrengt ruim 400 foto’s maakt. 
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Verwachtingen 
& teleurstelling
Als afzijdig waarnemer aanschouwt Henri Evenepoel bij 
aankomst In Algiers het plaatselijke leven. In zijn brieven valt 
te lezen hoe ‘fabrieksschoorstenen overal de minaretten 
vervangen’ en de hoofdstad zodoende nogal Europees 
aandoet. Toch is er van deze europeanisering geen motief terug 
te zien in zijn werk. Voor zijn landschappen maakt Evenepoel 
tijdens zijn reis bij voorkeur gebruik van kleine olieverfschetsen, 
wat verklaart waarom er binnen dit genre weinig werk op 
papier bekend is. Zijn schilderij Het eremonument van Sidi 
Jacoub te Blida schildert de kunstenaar duidelijk onder invloed 
van een ter plaatse gemaakte foto. Een enkele keer kunnen 
wij een tekening aanwijzen als directe voorbereidende 
studie voor een schilderij, maar meestal zijn het, net zoals het 
leeuwendeel van zijn schetsen uit Parijs, momentopnames 
en spontane observaties waarvan de precieze locatie niet is 
geweten en die men bovendien maar zelden kan dateren. Een 
uitzondering vormt het blad met de moskee van Sidi Embarek, 
die de kunstenaar op 20 maart 1898 in Koléa tekent. Na een 
verblijf in de hoofdstad Algiers betekent Blida, een plaats zo’n 
50 km landinwaarts, voor Evenepoel de grote confrontatie met 
het authentieke Algerije zoals hij dat kende van oude prenten en 
documenten. 
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Optimisme 
& inspiratie
Dankzij de komst van zijn Arabisch sprekende vriend en 
schilder Raoul du Gardier (1871-1952), zal Evenepoel in Blida 
meer deelnemen aan de dagelijks activiteiten van de 
plaatselijke bevolking. Bovendien kan hij vanuit zijn atelier 
dat boven de markt van Blida gevestigd is, de kooplui en 
bezoekers ongegeneerd observeren. Ook zijn fotocamera zal 
Evenepoel hier veelvuldig aanwenden. De opnames dienen als 
referentie voor de schilderijen die hij rond dit thema maakt. De 
totstandkoming van het eerste grote doek, Sinaasappelmarkt 
te Blida, verloopt moeizaam, maar zal leiden tot een nieuwe 
manier van schilderen. Kenmerkend zijn een drastische 
vereenvoudiging van vormentaal en een zuiver kleurgebruik 
waarbij licht en schaduw bij het modelleren slechts een geringe 
rol spelen. Niet alleen heeft hij moeite met het weergeven van 
het felle licht en het vinden van de juiste kleurcontrasten, ook 
de compositie zint Evenepoel niet. Een foto die hij van een 
eerste schets in zijn atelier maakt, toont ons dat de figuur die het 
middelpunt van de compositie vormt, in de uiteindelijke versie 
is vervangen door een staande man, weergegeven in profiel 
en met een wandelstok. Het is de centrale figuur op een van zijn 
foto’s wiens beeltenis de kunstenaar vluchtig gestolen heeft. 
Ook een van de figuren links op de voorgrond en de voorover 
buigende man rechts zijn zeer getrouw geïnspireerd door zijn 
fotografie. Bij terugkomst in Parijs zal Evenepoel de fotografie 
enkel nog aanwenden om het ontwikkelingsproces van zijn 
schilderijen te documenteren. 
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Een 
Meesterwerk
In Blida mag Henri Evenepoel een lokale ceremonie bijwonen, 
die inspireert hem tot het maken van een serie tekeningen en 
schilderijen. De titels die de kunstenaar zijn kunstwerken gaf, 
waaronder Danse ‘nègre’ à Blidah, worden heden ten dage als 
discriminerend en zeer kwetsend ervaren en geven blijk van de 
stereotypen die onder het kolonialisme en Algerije onder Frans 
bestuur ontstonden en die tot vandaag de dag hun sporen nalaten 
in de maatschappij. Om deze voorstellingen beter te kunnen 
duiden dient er, met de (cultuur)historische context in gedachte, 
grondig onderzoek te worden verricht naar wie en wat er op het 
schilderijen zijn weergegeven. 

 Uit de correspondentie van de kunstenaar met zijn vader 
Edmond Evenepoel kan vast worden opgemaakt dat de 
kunstenaar op het schilderij Danse ‘nègre’ à Blidah de processie 
weergeeft die door de stad optrok voorafgaand aan een 
ritueel dansspel dat plaats vond op 13 januari 1898. Rechts lopen 
twee mannen die ieder een trom slaan. Zij geven het ritme aan 
waar de drie figuren voor hen, ieder met een paar metalen 
castagnetten, al dansend zijn afgebeeld. Het zijn traditionele 
instrumenten die men bij verschillende rituelen binnen de 
bezetenheidscultussen in Noord-Afrika gebruikt. De beoefenaars 
van deze rituelen behoorden tot een kleine minderheid van 
zwarte broederschappen met afstammelingen van zwarte tot 
slaaf gemaakte personen die eeuwenlang en nog tot in de 
late negentiende eeuw vanuit het gebied ten Zuiden van de 
Sahara werden ingevoerd naar Algerije. De traditionele rituelen 
en het geloofsgoed die zij met zich mee brachten versmolten 
door de eeuwen heen met de lokale tradities in de Maghreb. 
Hieruit ontwikkelde zich onder de zwarte genootschappen 
verschillende dansrituelen die onderdeel uit maakten van een 
weids verspreide cultus waarbij de deelnemers in een trance van 
hun bezetenheid genezen werden. 

 



In het oeuvre van Henri Evenepoel zijn alle modernistische 
stromingen van het einde van de 19de eeuw als het ware 
gesynthetiseerd. Onder invloed van de Parijse avant-garde, met 
name de moderniteit van Les Nabis, maakt de schilder zich los van 
de impressionistische visie. Getroffen door het hevige licht van 
Noord-Afrika begint hij warme kleuren in een beperkt chromatisch 
gamma te gebruiken. Een foto die de kunstenaar tijdens het 
creatieproces in zijn atelier van het doek maakt, laat duidelijk zien 
hoe hij het reeds schaars afgebeelde decor in een later stadium 
nog meer vereenvoudigt. Zowel de vereenvoudiging van de 
contouren en de vormgeving, als het gebruik van kleurvlakken zijn 
karakteristieken die het fauvisme aankondigen.
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Brieven
De houding die Henri Evenepoel in zijn brieven aanneemt ten opzichte 
van de plaatselijke bevolking is nogal gecompliceerd en op z’n minst 
ambivalent te noemen. Enerzijds is hij nieuwsgierig en toont hij zich 
gevoelig voor de schoonheid van het land en zijn bewoners. Anderzijds 
heeft hij weinig begrip voor de lokale mentaliteit en worden zijn brieven 
gekenmerkt door de sociale afstand die er per definitie heerst tussen 
de Europese kunstenaar en de Algerijnse bevolking onder Frans bestuur. 
Hoewel het door de kracht der synthese in zijn Algerijnse kunst wat naar 
de achtergrond verdwijnt, is het anekdotische en karikaturale aspect 
waarmee Evenepoel in Parijs zijn socialistische sympathieën tracht uit te 
dragen, ook hier aanwezig. In die zin benadert Evenepoel de plaatselijke 
bevolking in Algerije met een soortgelijke belangstelling als hij heeft voor 
de (arme) volkse types en deftige (hebzuchtige) bourgeoisie uit Parijs. De 
verhalen die de Noord-Afrikaanse tekeningen, aquarellen en schilderijen 
vertellen, vinden we zelfs woord voor woord terug in zijn brieven. Zijn 
zienswijze houdt ongetwijfeld ook verband met het feit dat de kunstenaar 
niet, zoals zoveel anderen, door de roep van het Zuiden werd gedreven, 
maar tegen zijn wil door de familie was weggestuurd. Waar de vele 
oriëntalistische kunstenaars die hem voor gingen nog jaren na hun reis de 
door hen waargenomen details en taferelen van het leven in de Oriënt 
in hun werk tot leven brachten, was Evenepoel niet alleen tijdens zijn reis 
relatief onverschillig ten opzichte van de lokale cultuur geweest, maar zou 
hij bij terugkomst in Parijs niet meer op het onderwerp terugkomen. 
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