
Ensor 

 

De vader van Ensor, James Frederic Ensor, was de zoon van Britse ouders. De moeder van Ensor was 

de Oostendse Maria Catharina Haegheman, een dochter van winkeliers in kantwerk die beiden lezen 

noch schrijven konden. Zij baatte een winkel uit met souvenirs, chinoiserie en maskers. Deze maskers 

komen later in Ensors werk heel veel terug. Hoewel hij in Brussel geboren was, is James Frederic in 

Brighton ingeschreven, als zoon van James Rainford en van Anne Andrew, zijn Engelse grootouders. 

Deze Engelse grootouders waren renteniers uit Sussex. 

 

Ensors vader, ingenieur van Bruggen en Wegen, vertrok kort na de geboorte van de kleine James 

naar de Verenigde Staten om te trachten er fortuin te maken. Het werd een mislukking en hij keerde 

berooid terug. Ensor zegt van zijn vader dat hij een verstandig man was, een intellectueel die 

meerdere talen sprak, een werkelijk superieur man. Hij was geabonneerd op kunsttijdschriften, wat 

zijn zoon toch beïnvloed moet hebben. Hij kon echter de mislukking niet verwerken en, onder de 

knoet van een nuchtere en autoritaire Oostendse handelsvrouw, van wie hij trouwens financieel 

afhankelijk was, begon hij te drinken en werd de schande van het gezin. Hij werd uitgelachen als 

Oostendse dronkenlap en kwam eens thuis, half kaal geschoren met nog een halve snor. Hij stierf 

toen Ensor 27 jaar was en op het toppunt van zijn creatieve periode. James Ensor zal de sociale 

klasse, die zijn vader uitgestoten had, het nooit vergeven en blijven verachten in zijn schilderijen. 

Portret van James Ensor door Willy Bosschem (2013) 

 

James Ensor zelf is nooit getrouwd geweest. Wel had hij een uitverkoren vriendin Augusta Bogaerts, 

de "Sirene", die hij trouwens schilderde in het bekende dubbelportret van 1905, toen ze 35 was. Ze 

was 10 jaar jonger dan hij. Hij ontmoette haar voor het eerst toen hij 28 was. 

 

Ensor had een zus Mariëtte, meestal Mietje genoemd (zelf noemde hij haar Mitche) die één jaar 

jonger was dan hij. Ze zou een van zijn favoriete modellen worden. Ze trouwde toen Ensor 32 jaar 

was met een Chinese handelaar. Het werd geen geslaagd huwelijk. Ze verliet haar echtgenoot na 

enkele maanden, maar had met hem wel één kind, een meisje dat het lieve zorgennichtje Alex werd 

en dat Ensor "La Chinoise" noemde. Zij zou later trouwen op haar vijftiende. 



 

 


