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Het bal masqué
van James Ensor
Als de gehele wereld een toneelpodium is, zoals Shakespeare in een bekend geworden monoloog de melancholische
Jaques laat zeggen,(1) dan verwondert het niet dat vele mensen verkleed door het leven gaan of dat zij een mombakkes of masker dragen. Je voordoen als iemand anders, het komische en ook het ernstige spel met identiteit, het
uitbeelden van een specifieke laag in de eigen persoonlijkheid of die van een ander, het reduceren tot type, het verstoppen en het transformeren van het individu, en daarbij gebruik maken van een gezichtsvermomming – het is een
fenomeen dat kennelijk van alle tijden is.
Kees Veelenturf
Kunstenaars en maskers werken samen in het spel der illusies. In principe draagt elke acteur al ‘het masker’ van de rol die hij speelt, maar in de
theaterpraktijk komt het masker als ‘voorzetgezicht’ zeker reeds twee
millennia lang voor. In het bekende Karolingische handschrift met de
komedies van Publius Afer Terentius zien we als frontispice twee gemaskerde acteurs een ingekaderde tondo met het auteursportret flankeren
(afb. 1).(2) Ook in de westerse toneeltraditie van na de Oudheid en in de
rituelen en het theater van niet-westerse culturen is het masker zelden
afwezig geweest.
In het toneel wordt het masker dikwijls gebruikt met typering als oogmerk. Dat was bij de oude Grieken al zo, bij de Romeinen niet alleen bij
Terentius, en dat zien we heel duidelijk in de commedia dell’arte uit Italië: steeds terugkerende personages, types, kregen hun eigen maskers.
Het typerende masker is ook een karakteristiek element in het eeuwenoude Japanse n -muziektheater, dat in de moderne tijd de Four plays for
dancers van W. B. Yeats beïnvloedde. In Nederland voerde in 1922 acteur
en regisseur Albert van Dalsum een maskerspel van Yeats op en werkte
ook daarna nog met maskers. Het gebruik van dit attribuut op het toneel is eigenlijk nooit echt uitgestorven.(3)
In de beeldende kunst kreeg het masker een eigen plaats, zij het een
enigszins hybridische. Het is immers een plastisch object, dat veelal is
beschilderd, maar dat zelden als autonoom kunstwerk functioneert.
Daardoor behoort het masker eigenlijk tot de ‘toegepaste sculptuur’.
In de hedendaagse kunst is dit sprekende, maar verhullende voorwerp
evenmin weg te denken. In werken van Joan Jonas, bijvoorbeeld, vormde het masker vaker een prominent attribuut.(4)
Een beeldend kunstenaar die door iedereen onmiddellijk met het verschijnsel ‘masker’ wordt geassocieerd, is de schilder, tekenaar en grafi-



cus James Sidney Ensor (1860-1949) uit Oostende aan de Belgische
kust. Ensor was een paradoxale persoonlijkheid,(5) die zich in mystificaties verschool, en als kunstenaar op kameleontische wijze allerlei stijlen en technieken benutte, waardoor er alleen al in stilistisch opzicht
een uiterst gevarieerd oeuvre werd opgebouwd.(6) In zijn onderwerpskeuze was Ensor soms buitengewoon ‘doorsnee’, soms uiterst radicaal
en fantasierijk. Behalve conventionele stillevens, interieurs, marines,
(zelf )portretten enzovoort, maakte hij ook eigenzinnige Christusvoorstellingen, karikaturale, vaak absurd-anecdotische vertoningen en grillige beeldraadsels. Zijn iconografie wordt veelvuldig bevolkt door onder
andere skeletten en maskers, afzichtelijke mensentronies, demonen en
gedrochtelijke wezens. Hij is daarom de grootmeester van het burleske en het groteske bij uitstek geworden en zonder twijfel behoort Ensor tot de weinige kunstenaars die controversiële, aanstootgevende en
duchtig raillerende thema’s en onderwerpen al heel vroeg salonfähig
hebben gemaakt. De nar Ensor werd zelfs een Belgische baron, ontving
koninklijk bezoek aan huis, maar liet tot op hoge leeftijd zijn volstrekt individuele picturale universum gestaag uitdijen. Het moet gezegd dat de
alom vereerde schilder bij alle veelzijdigheid een in kwalitatief opzicht
toch wel onevenwichtig oeuvre heeft geschapen; daaraan kan de vaak
fantastische iconografie niet veel veranderen.
Het masker doet in 1883 zijn intrede in Ensors werk met Geërgerde maskers, als zwartkrijttekening en als schilderij (afb. 2).(7) Het thema doet in
deze tijd wel zeer buitenissig aan, want de fameuze groteske onderwerpen dateren overigens van later in de jaren 1880. De voorstelling wordt
nogal eens biografisch geduid: de alcoholistische vader van de schilder
zou hier door zijn als heks uitgedoste vrouw of schoonmoeder in een
dranklokaal worden ‘betrapt’. In de Ensor-Forschung beschouwt men
het masker hier nog zonder “de complexe symboolwaarde die het later zal krijgen.”(8) Het zou zijn vooraanstaande plaats in de Ensoriaanse
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beeldwereld pas goed vanaf het jaar 1887 gaan innemen.(9) Plotseling
kan het verschijnen van het masker echter niet worden genoemd. Het
was er altijd al in Ensors omgeving. In de winkels van zijn moeder en zijn
tante werden souvenirs, porselein, schelpen, snuisterijen en ook maskers verkocht. Volgens de schilder trok zijn grootmoeder als ongeveer
zestigjarige nog gekostumeerd en gemaskerd ter carnaval.(10)
Een probleem bij de betekenisanalyse is dat de kunstenaar naar hartenlust oudere werken bij- of omwerkte en ze regelmatig antedateerde. De
academiestudie Maskers bekijken een neger-goochelaar, bijvoorbeeld,
die uit 1878-1879 dateert, werd pas omstreeks 1890 van maskers voorzien.(11) In deze tijd heeft Ensor heel veel van zijn vroegere ‘neutrale’
schilderijen voorzien van maskers, schedels en skeletten. Bestudering
van Ensors aantekenboekjes over de dateringen en andere aspecten
van zijn productie en van die kunstwerken zelf toont aan dat vele van
die dateringen naar voren in de tijd werden geplaatst.(12) Dit alles had
te maken met een kennelijk ook door de kunstenaar zelf gevoelde afname van zijn creatieve krachten, die overal in de Ensor-literatuur na 18901900 wordt aangewezen. De kunstenaar bleef vrijwel tot aan zijn dood
in 1949 produceren…(13)
De omwerkingen zijn inderdaad soms problematisch. Het schilderij
Oude vrouw met maskers (afb. 3), bijvoorbeeld, wordt gezien als een in
1889 herzien portret van Neel Doff (1858-1942), Nederlands schrijfster
in het Frans van onder meer het in 1975 verfilmde Keetje Tippel (Keetje
Trottin).(14) In een tamelijk suggestieve beschrijving van Ensors vroege
jaren wordt het echter geduid als oorspronkelijk een portret van Helena
Blavatsky (1831-1891), medegrondlegster van het in 1875 opgerichte
Theosofische Genootschap, die in 1886-1887 niet ver van Ensor in Oostende heeft verbleven.(15)
Wat betekent het masker bij Ensor? Dat laat zich – vanzelfsprekend, zou
je bijna zeggen – niet zo snel met zekerheid vaststellen. Een grote handicap hierbij is de buitengewoon speculatieve manier van schrijven in
de meer dan uitgebreide literatuur over de Oostendenaar. Wat is feit,
wat is vermoeden, wat is ‘empathische’ of lyrische interpretatie? Wie verlost ons van het a-historische psychologiseren en filosoferen dat zo veel
teksten over Ensor zo weinig werkelijk informatief maakt?(16)
Het masker is bij Ensor nooit een exotisch etnografisch object, want
daaraan verklaarde hij een hekel te hebben.(17) Kennelijk bezat het
masker voor hem geen numineuze associaties. Maar als we de schilder
verder aan het woord laten, treedt geen verheldering op: “Achtervolgd
door de meelopers heb ik mij met vreugde afgezonderd in de eenzame omgeving waarin het masker troont, een en al heftigheid, licht en
schittering. Het masker zegt mij: frisheid van toon, schrille uitdrukking,
weelderig decor, grote onverwachte gebaren, wanordelijke bewegingen, kostelijke onstuimigheid.”(18) Duidelijk is wel dat Ensor het masker
inzette om zijn critici ‘op gesublimeerde wijze’ te kijk te zetten: “Sedertdien laat de smaak voor maskers me niet meer los. Zo heb ik filosofisch
de hypocriete, verborgen, gluiperige, en berekende gezichten kunnen
observeren van de lafaards die verpletterd worden door mijn minachtende omvormingen.”(19)
Een beknopte en verre van volledige bloemlezing uit de literatuur over
Ensor moge adstrueren wat het interpreteren van het masker een gang
door drijfzand maakt.
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Afb. 1) Fol. 2r van het Karolingische handschrift met de komedies van Terentius,
Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 3868.

Ensors masker wordt doorgaans niet als iets positiefs gezien, maar als
het “levend symbool van de groteske, ontaarde mens”.(20) Zich meer
alledaags, minder zinnebeeldig uitdrukkend, meent Hyman: “bij Ensor
functioneert het masker meer als een soort demonisch of hallucinatorisch ‘Gezicht onder het Gezicht’, een verschijning die de afzichtelijke
innerlijke persoonlijkheid onthult die gewoonlijk verborgen wordt gehouden.”(21) Met enige creativiteit weet men hierover wel uit te weiden. Walter Sorell schrijft bijvoorbeeld: “Dit is hoe Ensor het masker zag:
als de levende verwezenlijking van de echte mens in de mens, als het
gezicht waarmee de verborgen hypocrisie, alle gecamoufleerde slechtheid wordt ontmaskerd. Het masker werd voor hem een verhevigd
beeld van lelijkheid, kwaad en ondeugd, een gepersonifieerde dreiging,
een uitdrukking van de gruwelen tot stand gebracht door menselijke
naïefheid, dwaasheid en arrogantie.”(22)
De psychiater Piron zet het masker af tegen de achtergrond van Ensors
vermeende identiteitsproblematiek,(23) en wordt kennelijk gevolgd
door Delevoy:“In deze mate verwezenlijkt het masker bij Ensor […] misschien binnen het domein van de verdichting het persoonlijke drama
van de schilder, wiens sexuele verlangen tot een toevallige impotentie
wordt gereduceerd en zich verandert in een teken van de zelfvernietiging. De weg voert direct van het masker naar de dood, van de dood
naar het skelet, tegen de achtergrond van de komedie. […] Ensor vindt



Afb. 2) James Ensor, Geërgerde maskers, 1883, olie op doek, 135 x 112 cm, Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. nr. 4190 [1920].

Afb. 3) James Ensor, Oude vrouw met maskers, 1889, olie op doek, 54 x 46,6 cm,
Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 1969-B [1969].

in het masker beschutting en effectiviteit, zo dat zijn belangstelling
voor de menselijke gestalte zeer snel verandert en door het artificiële
wordt gefilterd; vanaf de jaren 1890 wordt de menselijke figuur als een
herleving van het masker opgevat, als een meer mechanische dan organische verwijzing.”(24)

zijn topwerken uit de vroege tijd.(28) Bij enkele late zelfportretten
met maskers is de angel duidelijk uitgetrokken. Ensor schildert zichzelf daarin als de bedaagde oude man die hij inmiddels was tussen
maskers als fleurige rekwisieten.(29) Hij had zichzelf als ‘ontmaskeraar’
overleefd.

Het volgende en laatste citaat is zodanig etherisch dat enig historisch
commentaar nauwelijks meer mogelijk lijkt, maar het toont aan dat de
maskerades van Ensor nog steeds de sluizen van hoog- en doordravend proza weten open te zetten: “Zoals hij echter zijn familie in zijn
vroege tekeningen plaagde en bespotte, zo gebruikte Ensor het masker om te zieken en te irriteren zodat de denkbeeldige wereld die hij
construeerde minder een ontsnapping was of een verheffing naar een
ander afzonderlijk domein dan een bevrijding van de beperkingen van
de werkelijkheid om er commentaar op te geven, en het theatrale of
carnavaleske bood hem het volmaakte middel voor een wisselwerking
tussen de domeinen van schijn en realiteit.”(25)

Hoe oorspronkelijk het werk van Ensor in iconografisch opzicht ook
lijkt te zijn, het blijkt tevens een reservoir van verwerkte invloeden te
vormen. Men heeft kunnen vaststellen dat Ensor talrijke werken van
andere kunstenaars heeft gekopieerd, die kopieën tot het einde van
zijn leven verborgen hield, maar ze regelmatig gebruikte voor zijn eigen composities.(30) Ook de letterkunde heeft invloed op het beeldend werk van Ensor weten uit te oefenen, en daar zijn teksten bij van
onder andere Edgar Allan Poe en Honoré de Balzac.(31) Op beeldend
vlak werd hij kennelijk beïnvloed, zoals we overal kunnen lezen, door
zulke uiteenlopende beeldende kunstenaars als Rembrandt van Rijn,
Peter Paul Rubens, William Turner, Jacques Callot, Honoré Daumier,
Gustave Doré, Thomas Rowlandson enzovoort. Bijna schokkend is echter de constatering dat maskers en skeletten al voordat Ensor ze afbeeldde in verwante hoedanigheden optraden in negentiende-eeuwse
kunstwerken van met name Odilon Redon, Antoine Wiertz, Félicien
Rops en Léon Frédéric – werken die hij moet hebben gekend.(32)

Echt historische aanknopingspunten kunnen kennelijk niet worden
aangereikt en misschien is dat bij een kunstenaar als James Ensor ook
wel ondoenlijk. Het uitgangspunt voor de weergave van het masker
moet in elk geval de dagelijkse omgeving zijn geweest: de maskers in
eigen huis en in de stad Oostende.(26) Het lijdt geen twijfel dat sardonische en morbide aspecten, want zo mogen we ze toch wel noemen,
pas later in de jaren 1880 het masker bij Ensor zijn gaan aankleven.
Maar ook in de maskervoorstellingen zien we inderdaad aanwijsbare
kwaliteitsverschillen tussen de werken uit de negentiende eeuw en
die uit de lange nadagen van de kunstenaar. De latere maskerschilderijen ontberen doorgaans een picturale of schokkende kwaliteit.(27)
Hij schilderde zelfs beduidend mindere replieken van sommige van



De originaliteit van Ensor zit hem voor een groot deel in de hoogstpersoonlijke synthese. Een van de meest raadselachtige maskervoorstellingen is De verwondering van het masker Wouse uit 1889 (afb. 4).(33) Hier
loopt elke iconografische uitleg uit in een hopeloos gissen. Waar überhaupt te beginnen? Welk van de maskers is Wouse? Waarover verbaast
het zich? Wie of wat is deze Wouse? Toch is dit een grandioos schilderij,
want het beeld is helemaal aan de enigmatische titel gewaagd.
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Afb. 4) James Ensor, De verwondering van het masker Wouse, 1889, olie op doek, 109 x 131 cm, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 2042 [1926].

De duiding van de Ensoriaanse iconografie is niet eenvoudig, zeker
niet van de maskerwerken – het lijkt zuiver kunsthistorisch gezien een
heilloze onderneming. Er wordt in de vakliteratuur dan ook heel wat
onbewijsbaars over deze voorstellingen te berde gebracht. We zullen
ons vermoedelijk moeten neerleggen bij wat Paul Fierens zich al vele
decennia geleden retorisch afvroeg: “Deze schilder van maskers, deze
schilder met maskers, deze schilder met verschillende gezichten, hoe
hem eenvoudig en respectueus te benaderen? Hij glimlacht, spottend,
in zijn witte baard.”(34)
Hoe onbepaald onze interpretaties van de maskers moeten blijven,
toch is het werk van James Ensor zonder meer verbeeld theater te noemen: herinnering aan het ongeregisseerde carnavalstoneel, het mystificatiespel van de schizoïde persoon en burleske kunstenaar die hij was,
allegorieën van dood en comédie humaine – dat alles komt bij Ensor
samen in het platte vlak. Ook al ‘vervalste’ hij zijn eigen werk, door overen bijschilderingen, matige replieken en antedateringen, toch zou het
te ver voeren om Ensor geen diepzinnige kunstenaar te noemen. Zijn
mentale complexiteit die zich in ongrijpbaarheid en in fantastische en
groteske beelden vertaalde, maakte hem op zijn zelfgecreëerd bal masqué de winnaar van de prijs voor de beste vermomming.(35)
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The masked ball of James Ensor
In this paper the author deals with the phenomenon of the mask
in pictures by the Belgian artist James Sidney Ensor (1860–1949).
Although our interpretations of this iconographic device must remain
open, we may still describe works by Ensor as some sort of theatre
visualized. Reminiscences of carnival (a play without a director), mystifications of the schizoid person and the burlesque artist that he was,
combined with allegories of death and of the human condition – they
are all projected in the work of art. It is true that Ensor ‘forged’ part of
his own oeuvre by reworking older pieces, by producing mediocre
replicas and by antedating works, but still he remained a profound
artist. His mental complexity which expressed itself in elusiveness and
in grotesque and fantastical images, made him, at his own bal masqué,
the winner of the award for the best disguise.



NoTeN
1. “All the world’s a stage, And all the men and

in: Jaarboek van het Koninklijk Museum voor

Antwerpen 1993, p. 32-39; Timothy Hyman,

der ook kinhaartjes en andere ‘amusante’

women merely players: They have their exits

Schone Kunsten, Antwerpen (1962-1963),

“James Ensor: a carnival sense of the world”,

details hebben toegevoegd. Zie: John

and their entrances; And one man in his

p. 159-168; Herman Theo Piron, Ensor: een

in: Carol Brown (red.), James Ensor (1860-

David Farmer met medewerking van Frank

time plays many parts, His acts being seven

psychoanalytische studie […], Antwerpen

1949): theatre of masks, Londen 1997, p. 76-

Patrick Edebau, Ensor, Amsterdam 1976,

ages [...]”; As you like it, 2:7.

[1968], p. 55 en passim. In het werk van Piron

86. Ensor betrok het huis van zijn tante in

2. Fol. 2r van een handschrift met alle zes

komen nog meer psychoanalytische begrip-

1917. De winkel werd gesloten, maar veel

15. John Gheeraert, De geheime wereld van

komedies van Publius Afer Terentius (ca.

pen voor, vooral met betrekking tot identi-

van de inboedel, waaronder maskers, bleef

James Ensor: Ensors behekste jonge jaren

190-159 v. Chr.) in de vroegmiddeleeuwse

teitsbeleving en sexualiteit, die volgens de

aanwezig. Een aantal van deze maskers is

(1860-1893), Antwerpen-Baarn 2001, p. 8,

redactie van Calliopius dat omstreeks 825

auteur op Ensor van toepassing zijn.

nog steeds in het huis, thans het Museum

9, 93-94 (schilderij) en passim. Tricot 1992

‘Ensorhuis’, te Oostende te bezichtigen.

(noot 6), p. 271, vermeldt inderdaad de in

waarschijnlijk in Aken werd afgeschreven.

6. Het beeldend werk van James Ensor omvat

Dit handschrift (Vaticaanstad, Biblioteca

zo’n 840 schilderijen, duizenden tekeningen

11. Olieverfschilderij op doek, 115 x 96 cm, par-

1888 gebezigde titel Portrait de Mme B; in

Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 3868) uit

en ca. 140 stuks grafiek (etsen, litho’s etc.):

ticuliere collectie: Tricot 1992 (noot 6), p. 86

1891 werd het werk tentoongesteld als le

de tijd van Lodewijk de Vrome volgt in

Xavier Tricot, James Ensor: catalogue raisonné

(nr. 93). Dit is het vroegste werk van Ensor

Théâtre des masques ou bouquet d’artifice.

de illustraties kennelijk tamelijk precies een

des peintures, 2 dln, Parijs 1992 (840 num-

waaraan maskers werden toegevoegd.

Het schilderij moet dan wel sterk zijn

laatantiek voorbeeld en bevat nog meer

mers en een toeschrijving); Robert Hoozee,

12. De Belgische kunsthistoricus en kunstenaar

omgewerkt, want de afgebeelde vrouw

maskerminiaturen.

Sabine Bown-Taevernier en J. F. Heijbroek,

Marcel De Maeyer heeft werkelijk kunsthis-

vertoont nauwelijks overeenkomst met

3. Zelfs in de danskunst komt het masker

James Ensor: dessins et estampes, Antwerpen-

torisch onderzoek verricht naar de date-

foto’s van Madame Blavatsky (en naar ver-

voor. In de jaren 1920 droeg in Nederland

Parijs 1987, p. 43; Aug. Taevernier, James

ringen, omwerkingen en bijschilderingen

luidt wel met Neel Doff). De Oostendenaar

de ‘plastische danseres’ Florrie Rodrigo tij-

Ensor: catalogue illustré de ses gravures, leur

door Ensor zelf en kwam tot spectaculaire

Gheeraert postuleert een tamelijk grote

dens haar indertijd ‘ultramoderne’ dansen

description critique et l’inventaire des plaques

bevindingen: “De mystieke dood van een

invloed van de geschriften van Madame

speciaal voor haar vervaardigde maskers

[…], Ledeberg (Gent) 1973 (142 nummers).

godgeleerde van James Ensor”, in: Jaarboek

Blavatsky op het werk van Ensor. De demo-

van Erich Wichman, Jan Havermans en

7. Zwartkrijttekening op papier, 75 x 60 cm, par-

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,

nische wezens bij Ensor zouden bijvoor-

Grietje Kots. De maskers voor Van Dalsum

ticuliere collectie: Hoozee, Bown-Taevernier

Antwerpen (1962-1963), p. 131-158, vooral:

beeld te maken hebben met geesten die

werden door Hildo Krop ontworpen, die

& Heijbroek 1987 (noot 6), p. 49 (nr. 5);

p. 137, 155, 156; De Maeyer 1963 (noot

daij-dzins worden genoemd en die in tek-

ook voor de danseressen Gertrud Leistikov

olieverfschilderij op doek, 135 x 112 cm,

8); De Maeyer 1965 (noot 8); “Ensor au

sten van Blavatsky figureren. Een serieuze

en Meina Stratingh maskers vervaardigde.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

chapeau fleuri”, in: L’art belge (décembre

studie die opheldering kan verschaffen

Pablo Picasso, bijvoorbeeld, ontwierp

België, Brussel (inv. nr. 4190 [1920]): Tricot

1965), p. 41-45.

over eventuele theosofische elementen in

maskers voor de Ballets Russes van Serge

1992 (noot 6), p. 208-209, 274 (nr. 231).

13. Veelzeggend is de titel van Diane Lesko,

het oeuvre van Ensor valt evenwel niet zo

Diaghilev. Zie: W. Hogendoorn, “Masker”, in:

8. Marcel De Maeyer, “De genese van mas-

James Ensor: the creative years, Princeton

Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, dl

ker-, travestie- en skeletmotieven in het

(NJ) 1985, dat de jaren 1877-1899 behan-

5, Hilversum 1968, p. 375-380; Jacobien de

oeuvre van James Ensor”, in: Bulletin der

delt (p. 3-4). Soms wordt de creatieve peri-

masked soul of James Ensor”, in: Gisèle

Boer, “Dansmaskers voor Florrie Rodrigo”,

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van

ode van Ensor wel erg sterk ingeperkt.

Ollinger-Zinque et alii, Ensor, Wommelgem

in: Jong Holland: tijdschrift voor beeldende

België, Brussel 12 (1963) nr. 10, p. 69-88: 75-

Roger Van Gindertael, Ensor, Londen etc.

kunst en vormgeving in Nederland na 1850 3

77; Marcel De Maeyer, “Derrière le masque:

1975, noemt twee hoofdstukken in zijn

17. “Je condamne sans rémission le masque

(1987) nr. 4, p. 16-20, 60. Meer over dans en

l’introduction du masque, du travesti et du

boek “Ensor’s greatest period 1888-92”

mal venu des enfers d’Afrique, d’Asie,

maskers: Walter Sorell, The mask in the arts,

squelette comme motifs dans l’oeuvre de

en “Premature decline and belated fame

d’Océanie, de meurtricie, de sommeillie, de

Indianapolis-New York 1973, p. 117-157 (“IV

James Ensor”, in: L’art belge (décembre 1965)

1893-1949”! Uiteraard, zou men haast zeg-

cracozie.” (“Zonder omhaal verwerp ik het

The dancing mask”).

p. 17-29: 20.

gen, wordt af en toe ook weersproken dat

onwelgevallige masker uit de onderwe-

Ensors laatste werkzame decennia twee-

reld van Afrika, van Azië, van Oceanië, uit

4. Het masker speelt bij Joan Jonas sterk mee
in haar performances Organic Honey’s Visual



p. 23-24.

9. De Maeyer 1963 (noot 8), p. 77, 80-83; De
Maeyer 1965 (noot 8), p. 20, 26.

gauw te verwachten.
16. Vergelijk: Danielle Derrey-Capon, “The

1999, p. 38-45.

derangs zouden zijn. Zie hiervoor bijvoor-

doodslagië, uit sluimerië, uit cracozië.”), in:

Telepathy (1972), Organic Honey´s Vertical

10. Over de levensloop van Ensor, zijn famili-

beeld: Legrand 1993 (noot 10), p. 9-10;

“Masques divers”, in: James Ensor, Mes écrits

Roll (1972) en Mirage (1976); zie: Dorine

ale omstandigheden en zijn verhouding

Ingrid Pfeiffer, “James Ensor im Ganzen

ou les suffisances matamoresques, Choix de

Mignot (red.), Joan Jonas: works 1968-1994,

tot zijn woonplaats wordt in vrijwel elke

gesehen – Versuch eines Resümees”, in:

textes et lecture établis par Hugo Martin,

Amsterdam 1994, p. 42-49 en omslag, p. 50-

grotere publikatie over hem uitvoerig uit-

Ingrid Pfeiffer & Max Hollein (red.), James

Espace nord, Doornik 1999, p. 190-191: 190.

57. Hoofdstuk “V Painting and sculpture”, in:

geweid. Een van de minst hagiografische,

Ensor, Ostfildern-Ruit 2005, p. 17-42 (met

In zijn eigenzinnige manier van schrijven is

Sorell 1973 (noot 3), p. 158-191, behandelt

maar nuchter oordelende levensbeschrij-

name ‘Frühwerk contra Spätwerk’, p. 18-

Ensor enigszins vergelijkbaar met andere

het masker in de beeldende kunst, maar rekt

vingen is die van Norbert Hostyn in diens

20), dat ondanks terminologische scherp-

beeldende kunstenaars die eveneens een

in een essayistisch betoog het begrip ‘mas-

Ensor: de verzameling van het Museum voor

slijperij niet overtuigt.

nogal particulier mythografisch oeuvre

ker’ tamelijk ver op (vgl. p. 166-167).

Schone Kunsten Oostende, Gent-Amsterdam

14. Olieverfschilderij op doek, 54 x 46,6 cm,

5. De persoonlijkheid van James Ensor kreeg

1999, p. 13-25. Veel belang aan het carnaval

Museum voor Schone Kunsten, Gent (inv.

betrekkelijk veel medische aandacht. Hij

van Oostende voor Ensors werk hechten

nr. 1969-B [1969]): Tricot 1992 (noot 6),

18. “Traqué par les suiveurs, je me suis con-

werd postuum gediagnosticeerd als schi-

bijvoorbeeld: Francine-Claire Legrand,

p. 270-271, 355 (nr. 292). Men kan elders

finé joyeusement dans le milieu solitaire

zoïde, een niet-pathologische hoedanigheid

Ensor, naargeestig en charmant: een andere

ook lezen dat het doek een geweigerde

où trône le masque tout de violence, de

die in verhevigde vorm tot schizofrenie kan

Ensor, Catalogus van de geciteerde wer-

opdracht is geweest en dat de gepor-

lumière et d’éclat. Le masque me dit: fraî-

leiden. Zie: Hans Birkhäuser, “Am letzten Tag

ken Catherine Fache, Bibliotheek van

tretteerde vrouw de moeder van Ensors

cheur de ton, expression suraiguë, décor

besuchte ich noch die Ensor-Ausstellung”,

de Vrienden van het Mercatorfonds 2,

kapper was. Na de weigering zou de schil-

somptueux, grands gestes inattendus,

hebben geschapen, zoals William Blake en
Salvador Dali.

z i n

mouvements désordonnés, exquise turbu-

das Künstliche gefiltert wird; ab den 90er

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,

masques, ce peintre aux visages divers,

lence.” in: “Réflexions sur quelques peintres

Jahren wird die menschliche Gestalt als eine

inv. nr. 1856 [1921]; Tricot 1992 [noot 6], p.

comment l’aborder simplement, respectu-

et lanceurs d’éphémères”, in: Ensor 1999

Wiederbelebung der Maske verstanden, als

290, 283 [nr. 295]).

eusement? Il sourit, narquois, dans sa barbe

(noot 17), p. 35-44: 39.

eine mehr mechanische denn organische

19. Uit een brief van 6 oktober 1899 (Brussel,

Referenz.”

29. Vergelijk: Ensor en de maskers uit 1935
(Antwerpen, particulier bezit; Tricot 1992

blanche.” De woordspeling in de laatste zin
laat zich niet goed vertalen.

Algemeen Rijksarchief, Archief Belgische

25. Carol Brown, “Introduction”, in: Carol Brown

[noot 6], p. 582-583, 386 [nr. 638]), Mijn por-

35. En is niet wat Friedrich Nietzsche over

kunst), alleen in Nederlandse vertaling geci-

(red.), James Ensor (1860-1949): theatre of

tret met maskers (Brussel, particulier bezit;

het masker schreef geheel op de persoon

teerd in: Legrand 1993 (noot 10), p. 34.

masks, Londen 1997, p. 10-15: 12: “Yet as

Tricot 1992 [noot 6], p. 600, [nr. 673]) en de

Ensor van toepassing? “Alles wat diep is

he teased and jeered his family in his early

kopie daarvan: Mijn portret met maskers uit

houdt van maskers; de allerdiepste dingen

drawings, Ensor used the mask to needle

1937 (Philadelphia, Philadelphia Museum

koesteren zelfs een haat tegen beelden en

21. Hyman 1997 (noot 10), p. 84: “in Ensor

and goad so that the imaginary world that

of Art, inv. nr. 63-181-26 [1963]; Tricot 1992

gelijkenissen. Zou niet juist de tegenstelling

the mask functions more as some demonic

he fabricated was less an escape or trans-

[noot 6], p. 634, [nr. 732]).

de geschikte vermomming zijn waarin de

or phantasmal ‘Face beneath the Face’, an

cendence into another separate realm than

30. Lydia M. A. Schoonbaert (red.), Tekeningen

schaamte van een god rondwandelt? […]

apparition that reveals the hideous inner

a liberation from the strictures of reality in

van James Ensor, Antwerpen 1977, p. 14

Zulk een in de verborgenheid levend mens,

personality normally kept hidden.”

order to make commentary upon it, and the

e.v.; Lydia M. A. Schoonbaert, “James Ensor:

die het spreken instinctief nodig heeft om

22. Sorell 1973 (noot 3), p. 163: “This is how Ensor

theatrical or carnivalesque offered him the

van realisme naar maskeruniversum”, in:

te zwijgen en te verzwijgen, en die onuit-

saw the mask: as the live realization of the

perfect means for an interplay between the

Robert Hoozee, Lydia M. A. Schoonbaert

puttelijk is in het vinden van uitvluchten

real man in man, as the face with which to

realms of make-believe and actuality.”

& Herwig Todts, James Ensor (1860-1949):

om niets te hoeven vertellen, wil en zorgt

20. De Maeyer 1963 (noot 8), p. 83; De Maeyer
1965 (noot 8), p. 27.

unmask the hidden hypocrisy, all camou-

26. Legrand 1993 (noot 10), p. 31-34; Hyman

schilderijen, tekeningen en grafiek, een selec-

ervoor dat er in zijn plaats een gemaskerde

flaged meanness. The mask became to him

1997 (noot 10), p. 76-77; Ulrike Becks-Malorny,

tie uit Belgisch en Nederlands bezit, Utrecht

in de harten en hoofden van zijn vrienden

an intensified image of ugliness, evil, and

James Ensor, 1860-1949: de maskers, de dood

1993, p. 9-26: 13-15.

rondwandelt; en zo hij dat niet wil, dan

vice, a personified menace, an expression

en de zee, Keulen-Hedel 1999, p. 57.

31. De literaire invloeden op Ensor worden uit-

zullen hem op een dag de ogen opengaan

27. Uitzonderingen daargelaten, waarvan er hier

voerig behandeld in: Diane Lesko, “Ensor in

voor het feit dat zij desondanks met een

stupidity, and arrogance.”

een subjectief wordt gekozen: Maskers met

his milieu”, in: Artforum 15 (1976-1977) nr.

masker van hem rondwandelen, –en dat

23. Piron 1968 (noot 5), p. 82-84.

bloemen uit 1934 (olieverfschilderij op doek,

9, p. 56-62: 57-59; Lesko 1985 (noot 13), p.

dat maar goed is ook. Iedere diepe geest

24. Robert L. Delevoy, Ensor, Antwerpen 1981,

53 x 61 cm, particuliere verzameling; Tricot

83-114 (“Literature as inspiration for Ensor’s

heeft een masker nodig: sterker nog, om

1992 [noot 6], p. 574, 394 [nr. 623]).

art”); Schoonbaert 1993 (noot 30), p. 15.

iedere diepe geest groeit voortdurend een

of the horrors wrought by human naïvety,

p. 123, 125: “In welchem Maße rekonstituiert
die Maske bei Ensor [...] möglicherweise im

28. Twee voorbeelden: vergelijk De wanhoop

32. Lesko 1985 (noot 13), p. 47-50, 57-58, 59-82.

masker, dankzij de voortdurend onjuiste,

Bereich der Fiktion das persönliche Drama

van Pierrot uit ca. 1910, maar geantedateerd

Lesko geeft een fraaie, gefundeerde ana-

want oppervlakkige uitleg van ieder woord

des Malers, dessen sexuelles Verlangen zu

1892 (Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller,

lyse van de vele stimuli en overeenkom-

dat hij zegt, iedere stap die hij doet, ieder

einer zufälligen Impotenz reduziert wird und

inv. nr. 135-21 [1921]; Tricot 1992 [noot 6],

sten in werken van Belgische en andere

levensteken dat hij geeft.–” Uit: Friedrich

sich in Zeichen der Selbstzerstörung verän-

p. 441 [nr. 435]) met De wanhoop van Pierrot

kunstenaars.

Nietzsche, Voorbij goed en kwaad: voorspel

dert. Der Weg führt direkt von der Maske

(Jaloerse Pierrot) uit 1892 (particulier bezit;

33. Olieverfschilderij op doek, 109 x 131 cm,

tot een filosofie van de toekomst, Vertaald

zum Tod, vom Tod zum Skelett, vor dem

Tricot 1992 [noot 6], p. 332, 364 [nr. 344]);

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,

door Thomas Graftdijk; Voor deze editie her-

Hintergrund der Komödie. [...] Ensor findet in

vergelijk De intrige uit 1911 (Minneapolis,

Antwerpen (inv. nr. 2042 [1926 ]): Tricot

zien door Paul Beers; Geannoteerd en van

der Maske Schutz und Wirkungsvermögen,

Minneapolis Institute of Arts, inv. nr. 70.38

1992 (noot 6), p. 266-267, 282 (nr. 289).

een nawoord voorzien door Hans Driessen,

so daß sich sein Interesse für die mensch-

[1970]; Tricot 1992 [noot 6], p. 452 [nr.

34. Paul Fierens, James Ensor, Parijs [1943], p.

Nietzsche-bibliotheek, Amsterdam 20042,

liche Gestalt sehr rasch ändert und durch

446]) met De intrige uit 1890 (Antwerpen,

7: “Ce peintre de masques, ce peintre aux

w a a n

p. 48-49 (nr. 40).



