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een kleine 
kudde friezen
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“Haitze rent naar Roelfke. Ze staat al op de dijk, hoe ze daar 
gekomen is, is onduidelijk, ze stond er gewoon opeens. Haar manen 
wapperen in de wind. Haitze stapt met bravoure de dijk op, hij vind 
het spannend, maar laat voornamelijk stoerheid zien. Sije, het 
veulen, volgt hem zorgeloos, zijn moeder Oekje wordt er zenuwachtig 
van. Wietze en Goffe doen voor een fractie van een seconde of ze het 
niet zien, maar ze weten dat ze Haitze moeten gaan volgen.”

Bij Fryslân denk je, naast de vlag, natuur, water, 
weide en ruimte, aan het Friese Paard. Het Friese 
Paard is uniek. Het paard is krachtig en sierlijk. 
Het ras heeft een enorme historie. Het is het 
enige inlandse paard van Nederland. En tevens een 
voorbeeld van lokaal product in onze mondialiserende 
wereld. 
Kortom een paard om trots op te zijn. 

In mijn voorstel gebruik ik silhoueten van Friese 
Paarden. Het silhouet van een Fries Paard is markant 
en zou zo als beeldmerk voor Fryslân  kunnen staan. 
Net zoals de bekende Spaanse ‘El toro de Osborne’ 
voor Spanje staat.*
 

Al snel werd duidelijk dat het een 
groep Friese Paarden moest worden, 
zo ontstaat er van een aantal platte 
beelden een ruimtelijk werk. Met een 
ruimtelijkheid die past bij Fryslân 
en de afsluitdijk. 
Het is een kleine kudde, groot 
genoeg om een spannende scène neer 
te zetten.

De afsluitdijk speelt een 
belangrijke rol in de scène die 
opgevoerd wordt door de paarden. 
Zoals hij het zeewater buiten houdt lijkt het of hij de paarden 
binnen houdt. De spanning van de scène zit er voornamelijk in dat de 
kudde op het punt staat de afsluitdijk over te gaan, ook al is nog 
niet ieder individueel paard het hier mee eens. 

Hoewel de paarden immens groot zijn, is de afsluitdijk voor hen een 
barrière. Zoals de afsluitdijk voor het zeewater een barrière is.

Het uiteindelijke werk is toegankelijk en poëtisch, brutaal en 
serieus, stoer en sierlijk zoals de Friese Paarden.

* De toro is niet bedacht als beeldmerk voor Spanje, maar het is wel het resultaat.

Een kleine kudde Friezen

‘El toro de Osborne’.
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Specificaties kunstwerk

FORMAAT

De afmeting van een gemiddeld paard uit de groep is 15 meter hoog 
bij 12 meter breed. Het paard dat de afsluitdijk op loopt is groter 
dan de andere paarden. Het veulen is een stuk kleiner.
De paarden moeten zich verhouden tot de zee, vandaar deze omvang. De 
zee is groot. Tevens kunnen ze in deze maat over de afsluitdijk heen 
kijken. Zo kan je je als beschouwer goed verplaatsen in het doel van 

de klein kudde. Ze willen de afsluitdijk over.
Het hele werk past in een cirkel van 360 meter doorsnede.
Door het grote formaat is het werk al vanaf een flinke afstand te 
beleven. En komt het tot zijn recht ongeacht de snelheid waarmee het 
publiek langs het werk rijdt.

MATERIAAL

Mijn voorstel is om de silhouetten van staalplaat te maken. 
Ondersteund door een ‘ouderwetse’ vakwerk constructie. Het geheel 
behandeld met een zwarte coating.
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Ø 360 meter
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HET FRIESE PAARD (een samenvatting van wikipedia)

Het Friese paard is een inlands raspaard. Zijn wortels gaan 

ver terug in de tijd. Al in de 13e eeuw was de Fries bekend en 

tegenwoordig vertoont het nog steeds duidelijke overeenkomsten met 

zijn verre voorouders.

Het Friese paard werd waarschijnlijk al meer dan 3000 jaar geleden 

gebruikt. Uit oude bronnen blijkt dat het paard al gebruikt werd 

door de Romeinen, die het paard zeer waardeerden. Ze namen de Fries 

mee als oorlogspaard, tijdens de veldtocht naar Engeland. In de 

Middeleeuwen werd de Fries vooral als krijgspaard gebruikt. Tijdens 

de Tachtigjarige Oorlog leverden kruisingen met Spaanse paarden, 

voornamelijk Andalusiërs in de zeventiende eeuw een actief en 

veelzijdig type Fries op.

Het Friese paard is een sierlijk ogend paard met veel behang en een 

fiere houding. Het lichaam is compact en sterk.

Bekend zijn de Friezen vooral van de shownummerrubrieken, waarin 

ze voor de Friese Sjees lopen en gereden worden door boeren 

en boerinnen in Friese klederdracht. Het paard is namelijk 

oorspronkelijk gefokt als werkpaard dat doordeweeks gewoon moest 

ploegen, en op zondag werd het paard voor de koets gespannen als 

de familie naar de kerk ging. Maar ook onder het zadel presteert de 

Fries goed. De Fries heeft duidelijk aanleg voor dressuur en hij 

wordt ook veel gebruikt als hogeschoolpaard bijvoorbeeld in het 

circus.

De Fries heeft een hoge knieactie in draf, de galop is hoog 

gesprongen en toont veel spektakel. De Fries beweegt zich statig en 

vloeiend.
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“Het is al donker als de kleine kudde Vlieland bereikt. Sije is 
verschrikkelijk moe, hij heeft als enige sommige stukken moeten 
zwemmen.”


