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p zijn smartphone laat Frank

berichtjes van Jorn zien. ‘Hij

nam me mee in zijn maakpro-

ces, liet me steeds zien wat hij deed en

hoe het masker eruit kwam te zien. Uit-

eindelijk maakte hij er zelfs nog een kistje

bij. Die betrokkenheid van kunstenaars

maakt dit project heel persoonlijk.’ 

Omringd door kunst

Frank leeft voor de kunst. Hij is de assis-

tent van kunstenaar Marc Mulders, in-

richter voor galeries en musea en rijdt

met zijn bedrijf Lijn 66 het land door als

kunsttransporteur. In zijn vrije tijd verza-

melt hij kunst. In zijn huis kijk je je ogen

uit: de gang hangt van onder tot boven

vol – ‘dit is mijn depot’ – en ook zijn keu-
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Tekst Merel van den Nieuwenhof
Beeld Frank van der Linden en Marc Mulders
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Vanuit een met zorg
gemaakt transportkistje

staren twee kraaloog-
jes me indringend aan.

Ze worden omgeven
door een rood gezicht,
stugge wilde haren en
een mondje met tand-

jes als van een piranha.
‘Geweldig, hè? Deze

durf ik bijna niet in mijn
huis op te hangen,’

zegt Frank van der Lin-
den lachend. ‘Het heeft

iets voodoo-achtigs.
Maar volgens de 

kunstenaar, Jorn van
Leeuwen, moet je hem
juist ophangen; hij ver-
jaagt kwade geesten.’

O
Frank van der Linden met masker van Anne Forest



palet 393 I februari/maart 2018 25

wijst naar de handtekening van de kun-

stenaars en naar de tijdsgeest, het mo-

ment waarop ze het masker maken.’

Kunstenaars worden door Frank bena-

derd of melden zich zelf aan, op advies

van deelnemende collega’s of naar aan-

leiding van berichten op social media.

Een klankbordgroep toetst vervolgens of

ze in de selectie passen. Frank laat een

indrukwekkend en groeiend lijstje van

deelnemende kunstenaars zien, onder

wie Reinoud van Vught, Maartje Kor-

stanje, Claudy Jongstra, Niek Hendrix en

Roos Holleman.

Weinig middelen

Het project komt zonder externe finan-

ciering tot stand: ‘Eén masker is voor het

project, één masker voor de verkoop –

de helft van de opbrengst gaat naar

SOTT, de andere helft is voor de kunste-

naar –, het derde masker houdt de kun-

stenaar zelf of kan hij verkopen.’ Een

constructie die door alle deelnemers als

fair wordt ervaren en het mogelijk maakt

om met weinig middelen een omvang-

rijke collectie met onderlinge samenhang

samen te stellen.

Eigen signatuur

Van Marc Mulders, Couzijn van Leeuwen,

Anne Forest, Lisa Couwenbergh, Katinka

Lampe, Olphaert den Otter en de ge-

noemde Jorn van Leeuwen heeft hij al

maskers in huis. Ze zijn verbonden door

de vorm, maar hebben elk een totaal

eigen signatuur en uitstraling. Lampe

smeerde de vormen van ogen en neus

dicht tot een glooiende ondergrond ont-

stond, waarop ze een geschilderd ge-

zicht met masker aanbracht.

Couwenbergh bewerkte het basismas-

ker met purschuim om tot een vereen- 
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ken, woonkamer en slaapkamer herber-

gen vele schatten, die vaak gepaard

gaan met persoonlijke verhalen en herin-

neringen. Zijn twee katten blijken daar

respectvol mee om te gaan. ‘Maar de Si-

amees is net als ik inrichter. Bepaalde

werken hangen altijd scheef als ik thuis-

kom, die tikt hij met zijn pootje aan.’

Maskers

Achter een masker kun je je verbergen,

even iemand anders zijn. Het bezwe-

rende en rituele, een associatie die ook

het masker van Jorn van Leeuwen op-

roept, is er onlosmakelijk mee verbon-

den. ‘Overal ter wereld vind je

volksstammen die maskers gebruiken,’

zegt Frank. Na de afronding van een

groot project, waarvoor hij 99 kunste-

naars 102 vazen liet beschilderen en dat

hij tentoonstelde in onder andere Fort

Asperen en Museum De Pont, zocht hij

naar een nieuwe vorm voor een vervolg.

Via een galerie met etnografica, voor wie

hij als transporteur en inrichter werkt,

kwam hij in aanraking met maskers. Een

uitgebreid onderzoek naar de juiste

vorm volgde, waarna het project in 2016

van start ging met de productie van een

keramieken basisvorm, gebaseerd op

een masker uit Gabon. Van die vorm krij-

gen kunstenaars drie exemplaren, die ze

volledig naar eigen inzicht mogen be-

werken.

Prince

‘SOTT’ is de titel van het project. Frank

legt uit: ‘Het staat voor Sign of the Times,

naar een nummer van Prince. Het ver-

Anne Forest

Jorn van Leeuwen

Katinka Lampe

Lisa Couwenbergh

Couzijn van Leeuwen Olphaert den Otter
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voudigde vorm te komen, die ze

voorzag van een ‘grasmatje’.

Couzijn van Leeuwen gebruikte

de aangereikte vorm als mal voor

kwetsbare keramieken maskers

in vergrijsde groentinten, ingelegd

met een motief van bladeren en

bedekt met een laag vernis met

craquelé. In een oude bakkersvi-

trine in Franks woonkamer zijn ze

mooi gecombineerd met een ver-

zameling groen aardewerk.

Samen maken

In de ‘Marc Mulders-hoek’ boven

de eettafel hangen twee maskers

van Mulders. ‘Dag en nacht. Of

blond en donker, zoals Marc het

noemt.’ Frank verwacht op korte

termijn nog een aantal exempla-

ren binnen te krijgen. ‘Olaf Mooij

ging gelijk aan de slag; hij zag in

de basisvorm een auto. En Michiel

van Nieuwkerk stuurde deze foto:

hij heeft koffiedrap gebruikt.’ Een

favoriet masker kan hij niet aanwij-

zen. ‘Het is het hele project bij el-

kaar, het samen iets moois maken

dat anderen weer inspireert. Die

samenwerking verbroedert.’ Al

pratend komt Frank tot de con-

clusie dat de gekozen vorm goed

bij hem past: ‘Ik treed zelf niet

graag op de voorgrond en sta als

inrichter en assistent vaak langs

de zijlijn. Ook in dit project draait

het er voor mij om dat de resulta-

ten en de kunstenaars gezien

worden. Misschien is dat ook wel

de reden dat ik voor het motief

van het masker heb gekozen.’

www.lijn66.nl
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Olphaert den Otter Marc Mulders Michiel van Nieuwkerk

Marc Mulders met een van zijn maskers

Michiel van Nieuwkerk 

met een van zijn maskers

Marc Mulders

de SOTT-basismaskers


