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zonder rand, andere hebben een concave ach-
terzijde. De meeste vertonen zijdelijke gaat-
jes ter hoogte van de slapen, onder de oren 
en ter hoogte van de oorlellen.  Sommige zijn 
gekenmerkt door een centraal gaatje dichtbij 
de bovenrand en/of de onderrand.

Deze gaatjes werden gemaakt met behulp van 
een hol of vol boortje waarvan de diameter 
varieerde. Wanneer de ambachtsman een vol 
boortje gebruikte moest hij het masker aan 
elke zijde aanboren totdat de twee gaatjes 
elkaar ontmoetten. Gaatjes die met dit type 
werktuig zijn gemaakt zijn herkenbaar aan hun 
« zanduurvorm » (twee tegenoverliggende ke-
gels met een versmalling in het midden). Het 
holle boortje maakte het daarentegen mogelijk 
om de steen van de ene kant naar de andere 
te perforeren en een « boorkern » te verkregen 
(ROSE & WALSH 2016 : 4). De ogen en de mond 
werden eveneens met een boortje vanuit de 
hoeken gemaakt wat een typische ronde af-
druk naliet. Het oppervlak van deze maskers 
vertoont soms een uitzonderlijke glans verkre-
gen met behulp van verschillende slijpmid-

Deze steenmaskers waarvan honderen in de 
musea en privé collecties in de hele wereld 

bewaard worden, zijn, zoals de reusachtige pi-
ramides en tempels langs de Laan van de Do-
den, de symbolen van de stad Teotihuacan en 
haar cultuur. Ze zijn alle verschillend, maar ze 
verbeelden alle een gestileerd, gesloten ge-
zicht met een strenge uitdrukking. De algeme-
ne vorm van het gezicht is een omgekeerde, 
beneden afgevlakte en afgeronde driehoek. 
Het is gekenmerkt door een brede en rechte 
neus en een voorhoofd met dezelfde karakte-
ristieken, door vooruitstekende wangbenen 
en dikke lippen. De oren zijn aangeduid door  
twee rechthoekige, meer of minder massieve 
vergroeiingen aan elke zijde van het gezicht. 
Sommige vertonen aan de voor- en achterkant 
decoratieve inkepingen. In andere gevallen 
zijn de wangen ingekeept. Alle hebben een 
geopende mond, soms, zoals de ogen, versierd 
met schelpen, obsidiaan of andere materialen. 
Aan de achterzijde hebben ze of de vorm van 
een « U » met een brede rand die een « U » vormt 
of de vorm van een « V », met een geopende 
basis. Sommige hebben een vlakke achterzijde 

Vormen, materialen en vervaardigingstech-
nieken van de maskers

De site van Teotihuacan, wat in het Nahuatl «het plaats waar de goden worden 
gecreëerd » betekent, bevindt zich op een hoogte van meer dan 2000 m in de 

semi-aride hooglanden in het centrum van Mexico. Het begin van de ontwikkeling 
van de stad gaat hoogstwaarschijnlijk terug tot 100 of 150 v. Chr. Ze was georga-
niseerd omheen en Noord-Zuid as, de Laan van de Doden. Deze laan was 5 km lang 
en met de indrukwekkende Zonne- en Maanpiramide omzoomd. Ze behoorden 
tot de grootste piramides die ooit gebouwd zijn. Langs de laan bevond zich ook 
de tempel van Quetzalcoatl. Later werd een Oost-West as ingericht die de stad in 
4 wijken onderverdeelde die zich rond een kern, de zetel van de politieke en reli-
gieuze activiteiten, bevonden. Toen de stad op haar hoogtepunt was had ze een 
oppervlakte van ongeveer dertig vierkante kilometer en een bewonersaantal van 
tot 100 000 mensen. Geen andere stad in Meso-Amerika had een zo grote bevolk-
ingsdichtheid voor Mexico-Tenochtitlán, hoofdstad van het Aztekenrijk in de 15de 
eeuw. Teotihuacan was een model van urbanisatie en planning op ruime schaal, 
een inspiratiebron zowel voor veel maatschappijen uit dezelfde tijd als voor latere 
maatschappijen. Vanaf 550 n. Chr. luidden economische en politieke problemen 
gevolgd door een brand die de belangrijkste gebouwen vernielde het verval en 
later het verlaten van de stad door haar inwoners in (NICHOLS 2015).



can. Verschillen in het gebruikte materiaal, 
de stijl van het gezicht en de vervaardigings-
techniek duiden op het bestaan van een groot 
aantal steenhouwerijen relatief ver van de 
Stad van de Goden. Zeer waarschijnlijk gefa-
briceerd dichtbij de grondstoffen die voor hun 
esthetische eigenschappen (bijzondere kleur, 
aders en insluitels) maar ook op grond van hun 
gemakkelijke vervaardiging (zacht en gemak-
kelijk te bewerken) werden gekozen, werden 
de maskers dan in de vorm van  eindproducten 
naar Teotihuacan vervoerd (ROSE & WALSH 
2016  : 12). De huidige regio Puebla, gelegen 
ongeveer 150 kilometer zuidoostelijk van Teo-
tihuacan, is rijk aan kalksteen, travertijn en ser-
pentiniet en was vermoedelijk een van de pro-
ductielocaties. De oorsprong van het listwanite 
is in de bronnen niet duidelijk vermeld maar, 
omdat het een gemodificeerde vorm van ser-
pentiniet (gecarboneerd serpentiniet) is, is het 
moogelijk dat het ook uit deze regio komt. Dit 
sluit niet uit dat er ook maskerateliers in Teo-
tihuacan bestonden, maar er zijn geen sporen 
ervan gevonden. 

delen die in combinatie met werktuigen van 
bot, bamboe, hout of steen werden gebruikt. 
Er werd een groot aantal partikels van kwarts,  
veldspaat en andere mineralen op deze  
objecten gevonden. Deze mineralen werden 
niet gebruikt om de maskers te vervaardigen 
en zijn veel duurder dan de materialen van de 
maskers zelf. Ze werden hoogstwaarschijnlijk 
voor het slijpen van hun oppervlak gebruikt 
(ROSE & WALSH 2016 : 10). Sommige maskers 
werden vermoedelijk beschilderd want men 
resten van rode, groene en bruine verf en een 
laag witte of gepigmenteerde kalk, gepolijst 
totdat een sterke glans werd gekregen, heeft 
gevonden.

In het Smithsonian Department of Mineral 
Sciences in Washington enkele jaren geleden 
met behulp van rasterelectronenmicroscopen 
en van energiedispersieve X-stralen spectros-
copie doorgevoerde analyses lieten zien dat al 
deze maskers hoofdzakelijk gemaakt werden 
van vier steentypes  : kalksteen, serpentiniet, 
travertijn en listwanite. Geen van deze mate-
rialen is afkomstig uit de regio van Teotihua-

Het masker van het IMCM

de achterkant (8 mm vs 5 mm). De ogen en de 
mond werden eveneens met behulp van een 
hol boortje vanaf de hoeken gemaakt, waar 
men nog altijd de karakteristieke kernresten 
die door het werktuig werden achtergelaten 
kan zien wat van een afwezigheid tuigt om 
deze zone te perfectioneren, mischien omdat 
er oorspronkelijk afzetsels waren die de sporen 
van de werktuigen verdekten. De achterzijde 
van het masker heeft de vorm van een «  U  » 
met een brede rand.

De steen heeft een bruin-oranje kleur en 
vertoont bruin-gruwelijke afzetsels. Het kan 
gaan om listwanite, een steen waarvan de ty-
pische kleur gemarmerd bruin-gruwelijk of 
lichtbruin met donkere bruin-oranje en licht-
groene vlekken is. Dit materiaal is  bovendien 
vaak gekenmerkt door een groot aantal gaten, 
«  prikken  » of «  kuiltjes  » die terug te voeren 
zijn op de preferentiële verandering van de 
carbonaten die het bevat (verval op grond 
van fysieke, chemische of biologische facto-
ren zoals klimaatverschillen, erosie, actie van 

Het heeft de zeer karakteristieke 
omgekeerde, beneden afgevlakte en afge-

ronde driehoeksvorm met een breed en recht 
voorhoofd. De neus is breed, de mond is geo-
pend en de lippen zijn dun, in vergelijking met 
tal van andere maskers. De oren zijn eerder 
dun en hebben een rechte onderrand en een 
afgeronde en afgeschuinde bovenrand. Ze zijn 
gedecoreerd met een insnijding in de vorm 
van een omgekeerde « U » die het reliëf van het 
kraakbeen van de oorschelp uitbeelden. Boven 
de ogen bevindt zich een fijne lijn die het plooi 
van de oogleden voorstelt. Er bestaat ook een 
geprononceerde insnijding onder de neus. Het 
masker vertoont in totaal acht gaatjes  : twee 
centrale gaatjes (één op de bovenrand en het 
ander op de basis), twee gaatjes op de oorlellen 
et vier laterale gaatjes (twee op de slapen, 
twee onder de oren). De centrale en laterale 
gaatjets werden gemaakt met een vol boort-
je, terwjl de oorlellen met een kegelvormig hol 
boortje werden gemaakt, vanaf de voorkant 
naar achteren. De diameter van de perforaties 
is op de voorkant van de oren groter dan op 



& WALSH 2016  : 7-8). Al deze karakteristieken 
zijn in ons masker terug te vinden. Er bestaat 
slechts één verschil  : bijna alle perforaties in 
maskers uit listwanite werden met een hol 
boortje gemaakt, in tegenstelling tot de mas-
kers uit kalksteen, serpentiniet en travertijn. 
Dit is niet van toepassing op ons masker. Er zou 
dus een diepgaand onderzoek met chemische 
analyses en gebaseerd op eenvoudige visuele 
observatie van het materieel en de fabricatie-
technieken nodig zijn om deze hypothese te 
bevestigen of te weerleggen.

micro-organismen). Dit type « kuiltjes » is dui-
delijk zichtbaar op het masker van het IMCM. 
Het gebruik van listwanite wordt ook door 
andere argumenten onderbouwd. De groep 
van maskers uit listwanite is inderdaad stilis-
tisch en technisch zeer gestandardiseerd  : de 
meeste  vertonen een rand in de vorm van 
een «  U  », acht gaatjes, een fijne insnijding 
boven de ogen die de oogleden aanduiden, 
een diepe insnijding onder de neus en een uit- 
hollen van de ogen en de mond met behulp 
van een hol boortje vanaf de hoeken zonder te 
proberen de bewerkte zone te voltooien (ROSE 

Uitleg

SERRET 1989). In Teotihuacan, in de gang van 
een paleis van de Laan van de Doden, werd 
een steenmasker nabij de graven gevonden 
(DELGADILLO 1991). Tenslotte werd binnenin  
een graaf van een pottenbakkerij dichtbij van 
de Ciudadela (een grote complex aan het 
kruispunt van de Laan van de Doden en de 
Ost-Weest verbindingsweg) een buste uit ter-
racotta met een afneembaar masker uit klei 
gevonden. De gaatjes op de zijkanten maakten 
het mogelijk het aan de buste te bevestigen, 
wat doet denken aan de gaatjes in de steen-
maskers. De buste symboliseert misschien 
een mummiebundel, met het eraan bevestig-
de masker (MUÑERA BERMUDEZ 1991). Deze 
voorbeelden laten inderdaad het bestaan van 
een verband tussen steenmaskers en begrafe-
nisgebruiken of de wereld van de doden ver-
moeden maar zijn niet alleen voldoende om 
deze hypothese de onderbouwen. In Teotihua-
can werd geen steenmasker werkelijk in een 
begrafeniscontext, binnenin een graaf, gevon-
den (PASZTORY 1992 : 295, 1997).
Aangezien het beperkte aantal maskers waar-
van de context gedocumenteerd is op de 
grond van tempels of patios werden gevonden 
(BATRES 1906 : 17, DELGADILLO 1991 : 206), wer-
den er andere hypotheses opgesteld. Volgens 
Headrick (1999 : 82) werden deze maskers niet 
op mummiebundels bevestigd die binnenin 
de graven verborgen waren maar veeleer op 
mummiebundels in voor iederen bereikbare en 
zichtbare plaatsen  om de aanwezigheid van de 
verledenen of de voorouders « grijpbaarder » 
te maken. De mummiebundels van voorouders 

Er zijn zeer weinig gegevens over de context 
waarin deze maskers werden gevonden (BER-
RIN & PASZTORY 1993  : 307, ROSE & WALSH 
2016 : 1). Hun uitleg is dus bijzonder moeilijk. 
Men mag echter beweren dat deze maskers 
niet het gezicht van levende personen be-
dekten (BERRIN 1993  : 77, BERRIN & PASZTO-
RY 1993, PASZTORY 1992 : 307, ROSE & WALSH 
2016 : 1). Ze hebben inderdaad geen openin-
gen om te kunnen zien, spreken of ademen. 
Bovendien is hun gewicht veel te groot (tussen 
3 en 6 kilo) om te kunnen worden gedragen. 

In tal van publicaties worden ze beschreven als 
begrafenismaskers die werden vastgemaakt 
aan de mummiebundels (begrafenispaketten 
bestaande uit een hulsel uit stof dat de resten 
van de overledene en verschillende kostbare 
objecten bevatte) en als permanentere versie 
van het gezicht van de overledene persoon 
dienden wat het haar of hem mogelijk maakte 
zich in de wereld van de levenden te tonen 
(LINNE 2003). De ogen en de mond, die afzet-
sels vertonen, moesten hun een bepaalde uit-
drukkingskracht geven. Een reeks ontdekkin-
gen onderbouwen eventueel deze hypothese. 
In een codex van 1540 (Relación de Michoacán 
1989 : 237-238), wordt een begrafenisceremo-
nie en de voorbereiding van de mummiebun-
del van een Taraskische koning (buurstaat van 
de staat Mexico) beschreven. Aan de mum-
miebundel was een masker van turkoois be-
vestigd. In Tres Cerritos in de staat Michoacán 
werd een klein masker van albaster in een 
graaf gevonden (MACIAS GOYTIA & VACKIMES 



een masker (stilistisch zeer gelijkend op steen-
maskers) en aan een toneel met gordijnen 
deden denken. De gaatjes op de steenmask-
ers kunnen inderdaad erop wijzen dat ze aan 
een onderbouw, aan een constructie werden 
bevestigd. Ze konden ook dienen voor de 
bevestiging van sieraden zoals oorbellen, na-
rigueras, colliers of luxueuze hoofdtooien, op 
dezelfde wijze als de gezichten die in het mid-
den van de « toneel-wierookvatten » geplaatst 
werden.

Deze onderbouwen uit bederfelijke materialen 
- zowel de constructies als de mummiebundels 
– zijn  naar het schijnt verdwenen. Alleen de 
steenmaskers op de grond van de tempels en 
patio’s zijn overgebleven.

of belangrijke persoonlijkheden die oorspron-
kelijk in graven werden bewaard of, volgens 
de Mixteekse traditie, in grotten (bijvoorbeeld 
de grotten onder de Zonpiramide) zouden 
worden verplaatst met de bedoeling ze zicht-
baarder te maken en de elites de mogelijkheid 
te bieden ze in het openbaar te behandelen. 

Volgens Martinez (2013), Walsh en Rose (2014), 
werden de maskers eerder in het kader van 
dagelijkse rituelen gebruikt tijdens die ze in 
het midden van constructies gepresenteerd 
werden die zich in deze paleizen en patio’s 
bevonden. Ze vergelijken deze constructie 
met de beroemde «  toneel-wierookvatten  », 
gemaakt uit terracotta en bestaande uit een 
aantal symbolische gevormde elementen die 
een centrale figuur omlijstten, in het algemeen 
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