
 
Maskers 
 
 
Met een thema als ‘maskers’ kan een beeldend kunste naar alle kanten op. Want 
maskers horen bij mensen. Dieren doen niet aan mask erades. Waar sommige dieren 
wel zeer bedreven in zijn is mimicry: nabootsing in  kleur of vorm van hun omgeving, 
in de hoop zo onzichtbaar te worden voor vijanden. Maar dat mag je geen maskerade 
noemen. Menselijke maskerades dienen doorgaans een ander doel dan jezelf 
onzichtbaar te maken.  
 
 
Menselijke maskerades zijn altijd gekoppeld aan sociale situaties. Doen andere sociale 
diersoorten dan niet aan maskerades? Jazeker, maar daar gebruiken ze geen hulpmiddelen 
voor. Een chimpansee kan heel sneaky de diefstal van een banaan voorbereiden: hij komt 
met een doodonschuldige pokerface aankuieren, schijnbaar met de bedoeling zijn 
soortgenoot te vlooien, om dan ineens snel diens banaan weg te grissen en zich uit de 
voeten te maken. Dieren kunnen dus net als mensen hun gedrag versluieren maar ze 
moeten het zonder fysieke maskers stellen. Als een mens een serieuze diefstal of 
roofoverval uitvoert is hij wel zo verstandig daarbij een masker op te zetten.  
Als mensen worden we van jongsaf aan met maskers en maskerades vertrouwd gemaakt. 
Peuters vinden het prachtig om zich te verkleden en maskers op te zetten. In stripverhalen 
en tekenfilms komen allerlei gemaskerde figuren voor: van superhelden als Batman en 
Spiderman tot de zware jongens uit de Donald Duck die erop uit zijn Oom Dagoberts 
geldpakhuis leeg te roven. In sommige provincies stort de ganse bevolking zich elk jaar aan 
het eind van de winter in een maskerade die carnaval heet, een volksfeest waar de 
bestaande orde een paar dagen lang op zijn kop mag worden gezet. Over het gelal en gebral 
en alle andere uitspattingen die met dat volksfeest gepaard gaan hoeven de deelnemers zich 
achteraf niet of nauwelijks druk te maken. Die uitspattingen zijn immers in gemaskerde 
toestand of in maskerade gepleegd. Want ook daartoe kunnen maskers dienen: het 
overkomen van inhibities en het voorkomen of toedekken van schaamte. In de film Eyes 
wide shut (1999) van Stanley Kubrick begeeft Tom Cruise zich onuitgenodigd naar een 
seksfeestje voor de high society. Alle feestgangers zijn gemaskerd en dat is niet voor niets: 
zet een masker op en je kunt lichaamsdelen laten zien die normaal gesproken verborgen 
moeten blijven. Als ontdekt wordt dat Cruise zich onuitgenodigd toegang heeft verschaft tot 
het seksfeestje wordt hij door de overige aanwezigen gedwongen zichzelf te ontmaskeren. 
Ontmaskering maakt de mens kwetsbaar. Er is wellicht geen ergere straf denkbaar dan een 
mens al zijn maskers af te nemen. 
 
Genoeg gezegd over maskers in het algemeen. Voor deze tentoonstelling hebben drie 
beeldend kunstenaars werk ingezonden dat gerelateerd is aan het thema ‘maskers’. Omdat 
het allemaal collages betreft, is het interessant om te zien hoe verschillende kunstenaars 
hetzelfde thema met hetzelfde gereedschap – schaar en lijmkwast – hebben uitgewerkt.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle van Dijk  (1968) maakt collages die neigen naar het driedimensionale, oftewel naar 
assemblages. Het zijn ondiepe ‘kijkkastjes’ waarvan de achterwand beplakt is met knipsels 
en waaraan vaak kleine voorwerpen zijn toegevoegd op de onderrand van het kastje. Zelf 
betitelt Van Dijk deze werken veelzeggend als ‘altaardoosjes’, een term die suggereert dat er 
iets of iemand wordt aanbeden en dat er offerandes worden gebracht. Vaak blijken die 
aanbedenen godinnen van het witte doek te zijn. Van Dijk heeft een voorkeur voor actrices  
uit de jaren twintig, dertig en veertig, die in hun films sterke en onafhankelijke vrouwen 
wisten neer te zetten. Knipsels van deze godinnen sieren de achterwanden van Van Dijks 
kijkkastjes, de toegevoegde voorwerpjes zijn de symbolische offerandes. 

 
In verschillende kijkkastjes van Van Dijk duiken gemaskerde vrouwen op. Op deze 
kijkkastjes lijkt niet zozeer de term altaardoosjes van toepassing. Deze kijkkastjes hebben 
veeleer iets weg van ‘boudoirtjes’, knusse en intieme maar ook enigszins geheimzinnige 
damesvertrekjes. Dat geheimzinnige wordt voor een groot deel opgeroepen door de 
maskers. De vrouwen hebben iets te verheimelijken. Ze laten zich dan wel betrappen in hun 
privé-vertrekjes maar dragen een masker om anoniem te blijven. De grote vraag is natuurlijk: 
wat voor geheim dragen deze vrouwen met zich mee? Is het iets seksueels, iets misdadigs? 
Kijk en oordeel zelf!  
 



Ook Annet Scholten  (1967) heeft het 
thema maskers gekoppeld aan 
vrouwen. In één van haar collages 
schotelt ze ons een fatale vrouw voor, 
gehuld in een bontje en voorzien van 
een grote vlindervleugel. Die 
vlindervleugel symboliseert min of 
meer de vluchtigheid en 
ongrijpbaarheid van de vrouw. Grappig 
is dat de fatale vrouw een masker in 
haar hand houdt dat een volledig 
andere persoonlijkheid suggereert. Het 
is het masker van een oerdegelijke 
vrouw, wars van alle vluchtigheid, een 
type vrouw dat de steunpilaar is van 
gezin en samenleving. Tegelijk heeft 
dat masker – en vooral de steel 
waaraan het is bevestigd – iets weg 
van een vliegenmepper. Dat is 
ongetwijfeld humoristisch bedoeld, 
want humor en het kolderieke liggen in 
het werk van Scholten bijna altijd op 
de loer. Wat bijvoorbeeld te denken 
van dat ene oog van de fatale vrouw, 
dat ons indringend aanstaart (het 
andere oog gaat zogenaamd schuil 
achter een haarlok)? Ik kan dat ene 
oog niet anders opvatten als een 
figuurlijk – en trouwens ook letterlijk – 
knip-oogje. 
 
Dat Annet Scholten ook werk kan 
maken zonder humoristische hint of 
kolderieke ondertoon blijkt uit de 
collages waarin ze bestaande 
gezichten zó verknipt, dat een deel 
van dat gezicht zich plotseling als 
masker laat interpreteren. De ingrepen 
in het bestaande beeldmateriaal (de 
‘donorbeelden’) zijn minimaal maar 
desondanks weet Scholten met die 
ingrepen een maximaal effect te 
bewerkstelligen. Om dergelijke 
collages te kunnen maken moet je de 
schaar reeds in vele duizenden 
gezichten hebben gezet. Wat deze 
collages je eens te meer doen 
beseffen is dat mensen eigenlijk altijd 
een masker dragen – een masker dat 
afhankelijk is van de sociale situatie 
waarin ze zich bevinden.  
 



Het is misschien wat flauw om te zeggen 
dat Gerard de Bruin (1956) zich door 
ongenaakbare schoonheid laat inspireren 
maar feit is dat in veel van zijn collages 
knipsels zijn verwerkt van foto- en soft 
pornomodellen. De Bruin kan het 
doorgaans niet over zijn hart verkrijgen 
die modellen tot grote onherkenbaarheid 
te verknippen. Hooguit maakt hij van twee 
modellen één nieuw personage, zoals in 
de collage getiteld FeMale, waarin een 
vrouwelijk en mannelijk model weliswaar 
tot één personage versmelten maar 
nochtans ook elk afzonderlijk herkenbaar 
blijven. Wat bij De Bruin vooral intrigeert 
is het landschap en de omgeving waarin 
hij zijn modellen plaatst. De Bruin kan met 
zorgvuldige knipselcomposities 
wolkenluchten, nevelslierten, vlammen, 
vloeistoffen en gewassen suggereren die 
in prettig abstract contrast staan met de 
herkenbare modellen.  
 
In het nieuwe landschap of de nieuwe 
omgeving waarin ze zijn geplaatst, krijgen 
De Bruins modellen plotseling karakter. 
Ze zijn niet langer een middel om een 
parfum of kledinglijn te promoten, niet 
langer een voertuig om de seksuele 
fantasie op gang te brengen. Misschien is 
dat de opzet achter De Bruins collages: 
prachtige lichamen bevrijden uit 
wezenloze reclamefoto’s en 
prikkelplaatjes. De Bruin heeft het thema 
maskers niet al te letterlijk opgevat. Voor 
hem luidt de definitie van een masker: dat 
wat het menselijk gezicht ten dele bedekt. 
Dat maskers doorgaans zeer specifieke 
delen van het gezicht bedekken en 
andere delen (tenminste de ogen, vaak 
ook de mond) vrijlaten, doet voor De Bruin 
niet ter zake. De Bruins maskers doen 
denken aan de balkjes waarmee de ogen 
van misdadigers op krantenfoto’s worden 
afgedekt. Als je er goed over nadenkt zijn 
die balkjes eigenlijk juist anti-maskers. Ze 
willen immers alles van het gezicht 
prijsgeven behalve de ogen.  



De van oorsprong 
Braziliaanse 
kunstenaar João 
Colagem (1967) weet 
voor zijn collages 
inspiratie te putten uit 
de meest 
uiteenlopende 
bronnen. In zijn 
surrealistisch 
universum is eigenlijk 
alles mogelijk. Veel 
van zijn mensachtige 
gestalten – laten we 
het er maar op 
houden dat ze 
mensachtig en niet 
dierlijk zijn – hebben 
gezichten die 
samengesteld zijn uit 
knipsels van een groot 
aantal ‘donorbeelden’. 
Daardoor zijn 
gezichten bij Colagem 
altijd verontrustend 
complex: je weet nooit 
precies aan wat voor 
emoties die gezichten 
allemaal uitdrukking 
geven. Dat wordt nog 
erger als Colagem zijn 
gestalten een masker 
opzet. Neem nu dit 
gezicht, dat vanwege 
de donkere kap met 
puntoren onmiddellijk 
aan de figuur van 

Batman doet denken. Het is een imponerend en vreeswekkend masker maar de mens achter 
het masker heeft mogelijk vredelievende bedoelingen. Hoe moeten we anders het 
vredesduifje op zijn tong interpreteren? Met een vork houdt de figuur zijn mond geopend 
zodat de duif kan uitvliegen. Of trekt de vleermuisman die vork straks terug om het duifje te 
vermalen tussen zijn kiezen? Het antwoord op die vraag ligt helemaal gevangen in de ogen 
achter het masker: één rond, wijd opengesperd oog en één half toegenepen oog. Wat 
vertellen die ogen ons? Je kunt er dapperheid en waakzaamheid maar ook sluwheid en 
berekening in lezen… 
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