Réalisme
1855 – 1872
Het kanaal van Suez wordt gegraven.

Gustave Courbet stelt zijn werk voor buiten de
o!ciële salons. Zijn paviljoen krijgt de naam
‘paviljoen van het realisme’. Hij verzet zich tegen een
geïdealiseerde weergave zoals in het classicisme en
de romantiek. De realisten willen eigentijdse
onderwerpen weergeven en interesseren zich voor
het leven van de gewone mens.

1796

Verdrag van Versailles en einde van het Ottomaanse rijk

1859 – 1869

1919 – 1920

Eerste groepsreis van Thomas Cook
1869

Initiatiefnemer is de Franse ingenieur en diplomaat
Fernand de Lesseps. Het kanaal verbindt de Rode Zee
met de Middelandse Zee en biedt zo een snelle
maritieme doorgang naar Azië. Het Suezkanaal wordt
o.a. voor Engeland (Indische route) een belangrijk
geopolitiek gegeven.

Op het einde van de 19e eeuw verliest het
Ottomaanse Rijk grote delen van de in Europa
veroverde gebieden. Na de Eerste Wereldoorlog
verslaan de Britten en de Arabieren de Turken. Dit
leidt tot de vorming van de staten Irak, Libanon,
Palestina, Syrië en Transjordanië. Een
onafhankelijkheidsstrijd onder leiding van Mustafa
Kemal (Atatürk) maakte een einde aan de
heerschappij van de sultans. 1923 betekent het
begin van de Republiek Turkije.

De Britse reisagent Thomas Cook legt de basis voor
de georganiseerde reizen door een begeleide
groepsreis naar Egypte en het Heilige Land te
organiseren.

Classicisme versus Romantiek
1824 – 1855

Europa onder Napoléon

EDUCATEAM
Deze tijdbalk is een realisatie in het kader van de
tentoonstelling ‘Van Delacroix tot Kandinsky. Het
Oriëntalisme in Europa’. Hij werd uitgewerkt door het
Educateam, de educatieve dienst van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België.
De tijdbalk geeft een overzicht van gebeurtenissen
die belangrijk zijn om het Oriëntalisme te kaderen in
de 19de eeuw (1789-1914).

Mehmet Ali, onderkoning van Egypte
1805

Napoléon Bonaparte kroont zichzelf in 1804 tot
keizer. Onder zijn leiding breidt Frankrijk zijn
grondgebied gestaag uit. Het burgerlijk wetboek of «
Code Napoléon » wordt toegepast op het hele
Europese vasteland. Napoleons invasie van Rusland
(1812) loopt evenwel rampzalig af. Het Congres van
Wenen (1814-1815) ontmantelt het rijk van
Napoleon. In 1815 wordt hij te Waterloo definitief
verslagen.

Mehmet Ali maakt gebruik van de chaos in Egypte na
de Franse invasie en de Engelse tussenkomst om zijn
macht te vestigen. Hij voert onmiddellijk
hervormingen door in het leger en de administratie
waardoor Egypte een zeer moderne provincie wordt
binnen het Ottomaanse Rijk. De sultan Mahmut II
neemt deze hervormingen als voorbeeld maar slaagt
er niet in ze door te voeren in heel het rijk.

Veldtochten van Napoléon
1798 – 1801

Elke kleur stemt overeen met een bepaald thema:
geel: historische gebeurtenissen die verwijzen naar
de relatie tussen het Ottomaanse Rijk en het Westen.
wit: grote kunststromingen
blauw: schone kunsten
bruin: literatuur
paars: fotografie
groen: muziek
grijs: algemene geschiedenis
roos: wetenschappen/ technieken en ontdekkingen

Delacroix schildert ‘De dood van Sardanapalus’.
1827

Dit oriëntaliserend schilderij gemaakt ten tijde van
Napoleon is een mooi voorbeeld van propaganda ter
verheerlijking van de keizer.

Ontdekking van de steen van Rosetta
1799

Publicatie van ‘Voyage dans la Basse et Haute Egypte’ (Vivant Denon)
1802
De graveur, schrijver en diplomaat Vivant Denon
vergezelt Bonaparte naar Egypte. De publicatie van
zijn boek ‘Voyage dans la Basse et Haute Egypte’
kent een immens succes in Europa en draagt bij tot
de verspreiding van het oriëntalisme.

Van Delacroix tot Kandinsky. Het Oriëntalisme in
Europa.
Van 15.10.2010 tot 09.11.2011
www.expo-orientalisme.be

‘De Clermont’, het eerste stoomschip van de Amerikaan Fulton legt in
32 uur tijd een afstand van 240 km af.
1807

Richard Trevithick bouwt de eerste stoomlocomotief.
1804

Publicatie van het eerste volume van ‘La description
de l’Egypte’ van François Charles Cécile
1809

Congres van Wenen
1815
Chateaubriand publiceert zijn ‘Reis van Parijs naar Konstantinopel’.
1811
Dit boek inspireert heel wat 19de-eeuwse
kunstenaars die gefascineerd zijn door de Oriënt.

Slag bij Waterloo
1815
De Fransen worden verslagen. Napoleon treedt af en
wordt verbannen naar het eiland Sint-Helena

Eugène Delacroix in de Maghreblanden
1832

In aanwezigheid van Leopold I van België wordt op
het Europese vasteland de eerste publieke spoorlijn
tussen Mechelen en Brussel feestelijk ingehuldigd.

Afscha!ng van de slavernij in het hele Britse rijk
1833

Een departement egyptologie in het Louvre
1827
Onder leiding van Jean – François Champollion opent
het departement egyptologie in het Louvre. De
publicatie van Vivant Denon reissouvenirs had
hiervoor het juiste klimaat gecreëerd.

Mehemet Ali slaat de griekse opstand neer in
opdracht van de sultan .
1824

Inhuldiging van lijn 25 van Brussel naar Mechelen
1835

Eugène Delacroix reist met het diplomatieke
gezelschap van de graaf van Mornay door Spanje en
Noord – Afrika. Voor hem is deze reis de gelegenheid
om andere culturen te ontdekken. Zijn indrukken
beschrijft hij in zijn brieven en vinden hun weerslag
in talrijke schetsen.

Lamartine publiceert zijn ‘Voyage en Orient’.
1835

Onafhankelijkheid van Griekenland
1830

Eerste lezing van Auguste Comte over positieve
filosofie
1825

Door het verdrag van Londen wordt Griekenland
onafhankelijk. Het grondgebied bleef beperkt en
telde 600.000 inwoners.

De ‘Peninsular & Oriental Steam Navigation
Company’ (P&O) biedt de eerste volwaardige
lijndienst aan naar India. Dit gebeurde deels over
land om tot in Suez te geraken vanwaar een tweede
boot naar Calcutta vertrok. Aanvankelijk vervoerde
de maatschappij enkel post naar Portugal en Spanje,
later werden de diensten uitgebreid naar o.a. Italië,
Griekenland en de Zwarte Zee.

De eerste Daguerreotype wordt voorgesteld aan de ‘Académie
française des
sciences’ in Parijs.

Op 25 oktober 1836 wordt op het historische plein
‘Place de la Concorde’ te Parijs de 3200 jaar oude
obelisk uit de tempel van Luxor opgericht die de
Egyptische onderkoning Mehmed Ali schonk aan
koning Louis-Philippe.

1839
Louis Daguerre stelt een eerste fotografische
methode op punt. Hierdoor kunnen beelden
permanent vastgelegd worden. De weg naar de
commercialisering van de fotografie ligt open. De
Franse romantische schilder Paul Delaroche stelt:
‘Vanaf vandaag is de schilderkunst dood.’

Uitvinding van de telegraaf
1837

De prestigieuze collectie van Egyptische voorwerpen
uit de oudheid wordt er tentoongesteld waaronder
de beroemde steen van Rosetta, buitgemaakt op de
Fransen in 1801.

Maxime Du Camp publiceert ‘Egypte, Nubië, Palestina en Syrië’.
1852

Het ‘jaar van de revoluties’
1848

1842 – 1843
Alexandrië, Caïro, Beiroet, Cyprus, Rhodos,
Konstantinopel, …

‘Spanje, dat is nog de Oriënt, Spanje is half
Afrikaans.’ (V. Hugo) In de 19de eeuw was er een
voorliefde voor het zuiden van Spanje. Het Moorse
verleden ligt hier aan de basis. Vanuit heel Europa
komen kunstenaars zoals Henri Regnault toe in
Granada en ontdekken de pracht van het Alhambra.

Wereldpremière Aïda van Verdi in Kaïro.
1871

Symbolisme
1886 – 1900
Jean Moréas publiceert in 'Le figaro' een
symbolistisch manifest. Alhoewel schrijvers als
Charles Baudelaire en schilders als Gustave Moreau
al langer symbolistisch werkten, heeft de stromingen
vanaf dan o!cieel een naam. Fernand Khnop" is er
in België een belangrijke vertegenwoordiger van.

In Londen opent het warenhuis Liberty & Co de
deuren. Arthur Liberty verkoopt er luxueuze objecten
uit het Oosten. Het succes is zo overweldigend dat
de winkel een jaar later kan uitbreiden.

Wereldtentoonstelling in Parijs
1867
Deze wereldtentoonstelling was de eerste met
paviljoenen van de kolonies. Miljoenen bezoekers
ontdekken foto’s en producten uit o.a. Marokko,
Tunesië en Algerije.

Opening van het Suezkanaal
1869
Talrijke kunstenaars waaronder Gérôme, Bonnat,
About en Fromentin wonen de inhuldiging van het
Suezkanaal bij.

Publicatie van de Joanne-reisgids ‘Orient’, een
referentiewerk voor de reiziger
1861

1880 – 1881

Dit schilderij luidt het begin in van een nieuwe
stroming: het impressionisme.

Frans-Pruisische oorlog

Tunesië komt onder Frans protectoraat.
1881

1870 – 1871

Egypte komt onder Engels protectoraat.
1882

In de herfst van 1905 hangen op een tentoonstelling
werken samen van schilders die met felle,
contrasterende kleuren werken en kiezen voor
vereenvoudigde vormen. Henri Matisse is de
belangrijkste vertegenwoordiger van deze nieuwe
stroming.

De ‘Jong-Turken’ die dit comité oprichten, waren
Turks – nationalistisch georiënteerd en streefden
naar de modernisering van de staat. In 1908 halen
zij de meerderheid in het parlement. Een jaar later
ontnamen ze de sultan zijn macht. Mustafa Kemal
Atatürk zal deze groep leiden en wordt in 1923 de
eerste president van Turkije.

Zowel in de schilderkunst als in de literatuur van de
19de eeuw was er een grote voorliefde voor scènes
uit de harem. In deze werken komen de
droombeelden tot uiting die Westerlingen hadden
over de Oriënt. De kunstenaars werden beïnvloed
door de ‘Vertellingen van duizend en één nacht’ en
door de brieven van Lady Montagu.

Theo Van Rysselberghe reist in 1883 in Marokko
rond, het jaar waar hij mee de vernieuwingsgezinde
groep ‘Les XX’ opricht. In 1887 keert hij samen met
Edmond Picard terug naar Marokko. Onder indruk
van het intense licht experimenteert hij voor het
eerst de divisionistische techniek in zijn
Marokkaanse landschappen: hij brengt zuivere
kleuren naast elkaar aan op het doek.

Roland Garros steekt als eerste per vliegtuig de
Middellandse Zee over.
1913
Begin van de Eerste Wereldoorlog
1914 – 1918

1905 – 1907

Het ‘Comité voor Eenheid en Vooruitgang’
1894

Jean Lecomte de Noüy, De blanke slavin
1888

Theo Van Rysselberghe, ‘Arabische fantasia’
1884

Emile Wauters, een leerling van Portaels, ontdekt
Egypte tijdens de opening van het Suez kanaal in
1869. Zijn schilderij met een panorama van Caïro
kent veel succes en wordt getoond in het gebouw
waar zich vandaag de grote moskee van Brussel
bevindt (Jubelpark).

Ontstaan van het fauvisme

In Frankrijk wordt een staatssecretariaat voor de
kolonies opgericht.
1887

Eerste rit van de Oriënt Express die Parijs met
Istanbul verbindt
1883

E. Wauters, ‘Panorama van Caïro’

Graham Bell vindt de telefoon uit.
1876

Monet schildert ‘Impression. Soleil Levant’.
1872

De schilders Franz Marc en Wassily Kandinsky richten
in 1911 de groep ‘Der Blaue Reiter’ (de blauwe ruiter)
op. Binnen het expressionisme brengen leden als
Klee, Kandinsky en Macke een modernere, meer
persoonlijke en spirituele dimensie. Het pittoreske,
de architectuur, de muziek en de kleuren uit de
Oriënt worden als een innerlijke beleving ervaren en
vertaald naar abstracte kleuren.

1883 – 1893

Opening Liberty & Co
1875

In 1871 wordt de opera Aïda van Verdi voor het eerst
opgevoerd in het nieuwe theater van Kaïro, op
verzoek van de Egyptische onderkoning Ismaïl

Volgens Darwins theorie is de natuurlijke selectie de
sleutel voor de evolutie van de levende soorten. Dit
idee zorgt voor een ware omwenteling in de biologie.

Engeland en Frankrijk trachten de Russische
expansie in het Ottomaanse rijk tegen te houden. De
Krimoorlog eindigt met een overwinning voor de
Engelsen en Fransen. De leidende rol die Rusland
sinds het midden van de negentiende eeuw op zich
nam op het Europese continent, komt nu in handen
van de Fransen, terwijl de Engelsen hun superioriteit
op zee bevestigen.

1911 – 1914
Les XX

Henri Regnault, ‘Een Spanjaard’
1869

De studio Abdullah Frères maakt een fotoreportage
van de keizerlijke harem in het Topkapipaleis.
1863

Charles Darwin publiceert ‘Over het ontstaan van de soorten’.
1859

1854 – 1856

Maxime Du Camp, schrijver, journalist, man van de
wereld publiceert een reeks documentaire en
archeologische foto’s (calotypie), gerealiseerd tijdens
zijn reis in 1849-1850 met Flaubert.

In een groot deel van Europa breken opstanden uit:
de bevolking wenst een meer democratisch politiek
systeem, de invoering van een liberale grondwet of
het verdrijven van vreemde heersers.

Reis van Gérard de Nerval

Krimoorlog

Der Blaue Reiter

Pierre Loti was een voormalige marineo!cier,
reiziger en romancier. Hij raakte ontgoocheld door
de Oriënt omdat die aangetast werd door het
toerisme.
'Handelaar in huiden' van J.L. Gérôme
1880

Ingres is zelf nooit naar het Oosten gereisd maar
heeft vaak het thema van het Turkse bad
geschilderd. Hij liet zich inspireren door de brieven
van Lady Montagu (1690-1760) waarin ze schrijft
over haar bezoek aan een bad voor vrouwen in
Istanbul in het begin van de 19de eeuw. Ingres kijkt
hier met een blik van een westerling naar een
gefantaseerde Oriënt.

Gérard de Nerval publiceert zijn ‘Voyage en Orient’
1851

1905 – 1914

Pierre Loti schrijft ‘Aziyadé’.
1879

‘Het Turkse bad’ van Ingres
1862

Het paviljoen van deze eerste wereldtentoonstelling
werd gebouwd in Hyde Park, in het hartje van
Londen. Het is een toonbeeld van de technische
vooruitgang dat het 19de-eeuwse Europa kent sinds
de industriële revolutie. De daaropvolgende
wereldtentoonstellingen promoten heel wat koloniale
producten.

Opening van het nieuwe ‘British Museum’
1847

Bootdienst tussen Europa en het Oosten
1842

Oprichting van de obelisk van de tempel van Luxor te Parijs
1836

Eerste Wereldtentoonstelling in Crystal Palace te Londen: 6.000.000
bezoekers
1851

Jean-François Portaels is één van de invloedrijke
figuren van het oriëntalisme in België. Hij ontdekt
tussen 1843 en 1847 Algerije, Syrië, Judea en
Libanon. Hij is aanwezig bij de opening van het
Suezkanaal en keert tussen 1870 en 1874 terug naar
Marokko.

De calotypie is een methode om fotografische
negatieven te maken waardoor je een onbeperkt
aantal afdrukken bekomt. De textuur van het papier
zorgt voor een esthetisch e"ect: de contouren
vervagen en er kan meer gespeeld worden met de
contrasten tussen licht en donker

Dit werk kon Delacroix schilderen nadat hij in het
geheim schetsen van vrouwen gemaakt had.

Belgische revolutie
1830

De Engelse romantische dichter George Gordon
Byron verbleef in ballingschap te Missolonghi. Hij
sterft daar aan malaria op 9 april 1824. Als
voorvechter van de ‘Griekse zaak’ wordt hij aanzien
als één van de helden van de Griekse
onafhankelijkheidsstrijd (1821-1829).

De steen van Rosetta helpt Jean-François
Champollion bij het ontcijferen van de hiërogliefen.
1822

‘Iedereen die zichzelf kent maar ook de anderen, zal
erkennen dat het Oosten en het Westen niet meer
kunnen gescheiden worden.’
De term ‘divan’ komt van het Perzische ‘diwan’ en
betekent dichtbundel. In 1814 las Goethe een Duitse
vertaling van het werk van de Perzische 16deeeuwse dichter Hâfiz. Hij liet zich hierdoor
beïnvloeden.

Het oorspronkelijke project werd geweigerd door
Napoleon.

Dood van Lord Byron
1824

William Henry Fox Talbot vindt de calotypie uit.
1841

‘Vrouwen van Algiers in hun appartement’ van Eugène Delacroix
1834

‘Les Orientales’ is een dichtbundel met een
romantische visie op de Oriënt.

1821-1832
Heel wat romantische kunstenaars als Delacroix (‘het
bloedbad van Chios’), Byron, Hugo (‘Les Orientales’)
verwijzen in hun werk naar de
onafhankelijkheidsoorlog.

Publicatie van de dichtbundel ‘West-Östlicher Divan’ van Goethe
1819

In 1830 nemen Franse troepen Algiers in. Ondanks
hun technische superioriteit ondervinden de Franse
troepen hevige weerstand van de lokale
verzetstrijders en hun boegbeeld, Abd El Kader. In
1848 wordt Algerije volledig onderworpen en in
1962 wordt het land onafhankelijk

Victor Hugo publiceert ‘Les Orientales’.
1829

Griekse onafhankelijkheidsoorlog
1821
De stoomboot Savannah steekt de Atlantische
Oceaan over.
1819

Jean-François Portaels, ‘De samoen. Herinnering aan Syrië’
1847

1830 – 1840

1806 – 1807
Pierre Narcisse Guérin, ‘Bonaparte schenkt vergi"enis aan de
opstandelingen van Caïro’
1806

Eugène Fromentin schildert ‘In het land van de
dorst’.
1869

De verovering van Algerije door de Fransen

'Het bloedbad van Chios' van Delacroix
1824

Jean-Auguste-Dominique Ingres schildert de ‘Grote
odalisk’.
1814

Expressionisme

een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond
van Carthago aan het eind van de Eerste Punische
Oorlog.

Chateaubriand reist naar Griekenland, Turkije, het
Heilige Land, Egypte, …

De Europese expansiepolitiek en de plannen in
verband met het Ottomaanse Rijk doen de fascinatie
voor de Oriënt toenemen. Aanvankelijk richten vooral
wetenschappers hun aandacht op het Oosten.
Vervolgens beheerst het oriëntalisme de artistieke
scene.
De Egyptische veldtocht van Napoleon ligt aan de
basis van een ware egyptomanie.

Klikt u op sommige gebeurtenissen, dan wordt u
doorgestuurd naar een website die meer informatie
geeft over het onderwerp.

Gustave Flaubert publiceert ‘Salammbô’.
1862

Op het Parijse salon van 1824 meten classicisme en
romantiek zich met elkaar. De koele afstandelijkheid
van het classicisme wordt er fel bekritiseerd.
Romantische kunstenaars stellen hun gevoelens en
hun persoonlijke beleving van de werkelijkheid
voorop.

1800 – 1815

'De Egyptenaar', vijfde pianoconcerto van Camille
Saint-Saens
1896

Oprichting van de ‘Société des peintres orientalistes’
in Parijs
1893

Evenepoel verblijft tijdens de winter om
gezondheidsredenen in Algerije. In de lente krijgt hij
gezelschap van zijn vader en samen ontdekken ze
Tunesië. De intensiteit van het licht brengt hem ertoe
zijn kleurenpalet te wijzigen. Hij vereenvoudigt de
vormen en loopt vooruit op de experimenten van de
moderne kunstenaars. Evenepoel observeert de
Arabische wereld met interesse en wil ze
waarheidsgetrouw weergeven.

Reis van Evenepoel in Algerije
1897

Het ballet werd opgevoerd in de opera van Parijs met
Vaslav Nijinski (‘de gouden slaaf’) en Ida Rubinstein
(Zobeïde). De muziek is van Nicolas RimskyKorsakov en de kostuums van Léon Bakst.

Matisse reist rond in de Maghreblanden
1906

Henri Evenepoel, ‘Sinaasappelmarkt te Blidah’
1898

Louis Lumière toont zijn eerste film in Parijs.
1895

Sheherazade van Serge Diaghilev
1910

Bewogen door de geschriften van Pierre Loti en de
werken van Delacroix, vertrekt Matisse voor een
eerste keer naar Algerije. Het is pas later, tijdens zijn
reizen in Marokko, dat hij het oriëntalisme een
nieuwe wending geeft.

Kandinsky reist naar Tunesië en Algerije
1904 – 1905
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Macke en Klee in Tunesië
1914

Matisse in Marokko
1911 – 1912

Ontstaan van de abstracte kunst
1910

Marokko onder Frans en Spaans protectoraat
1912
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