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I
n gedachten verzonken staat Andrew 

Scott op de Waddenzeedijk bij 

Zurich, aan de voet van de Afsluit-

dijk. Turend in de verte ziet hij zijn 

kunstwerk al staan: een immens stalen 

beeld van een Fries paard. Het icoon van 

Friesland dat je al van verre ziet staan 

als je vanaf de Afsluitdijk Friesland 

nadert. ‘Ik hoor zelfs de Schotse muziek 

al die zal klinken bij de opening,’ zegt hij 

lachend. De Schotse kunstenaar is op 

deze zonnige maandag in maart in 

Friesland op zoek naar een passende 

locatie voor zijn kunstwerk, samen met 

Barbara Borger en Marcel Westerhoud, 

initiatiefnemers van de stichting Het 

Paard van Friesland, en zijn vrouw 

Hanneke Scott-van Wel. Barbara en 

Hanneke kennen elkaar van jongs af  

aan en zo werd de link met de kunstenaar 

gelegd.

Wereldfaam
Het werk van Andrew Scott is wereldwijd 

te bewonderen. De Schot is gespecia-

liseerd in paarden. Geen kleine sculp-

turen, maar enorme gevaartes van staal 

die tot de verbeelding spreken. Twee-

maal al won een werk van hem de titel 

van ’s werelds beste paardenbeeld. ‘Hij 

vangt de gratie, kracht en het tempera-

ment van een paard met gelast staal en 

versterkt dit met een sterk gevoel voor 

historie en locatie,’ staat in zijn portfolio 

te lezen. ‘Er is een spirituele verbintenis 

tussen paard en mens en het paard heeft 

altijd al een belangrijke plek in de kunst 

gehad. Dat wil ik doorzetten,’ vertelt hij. 

Vooral ‘werkpaarden’ hebben zijn belang-

stelling. Scott maakt niet zomaar een 

beeld van een paard. Hij verdiept zich in 

het ras, de historie en de plaats waar het 

beeld komt te staan. Zijn bekendste werk 

in Schotland is Heavy Horse. Het 4,5 

meter hoge beeld van draadstaal staat 

aan de invalsweg van Glasgow en is een 

bekend baken in het landschap gewor-

den. Karakteristiek aan de afgebeelde 

Clydesdale zijn de ingevlochten manen. 

‘Deze typeren het showpaard. Het beeld 

symboliseert de overgang van een indu-

striestad naar een stad met culturele 

ambities,’ legt Andrew uit. ‘Het paard 

beeldt daarbij de trots van de bevolking 

uit en het beeld is tevens een ode aan 

het Clydesdale-ras.’ Het Heavy Horse-

project was het begin van veel meer beel-

den van paarden overal ter wereld. In 

Queensland, Australië bijvoorbeeld ver-

scheen later een vergelijkbaar beeld van 

een Clydesdale-paard van Andrew Scott. 

Momenteel werkt Andrew aan het project 

The Kelpies, twee paardenhoofden van 

maar liefst dertig meter hoog. De kunste-

naar maakte hiervoor eerst beelden van 

klei en daarna een maquette van drie 

meter. Deze dienen als voorbeeld voor 

de grotere beelden. Aan het maken hier-

van gaat heel wat inge nieus teken- en 

rekenwerk vooraf. De beelden komen in 

een 300 hectare groot ecopark in het 

Schotse Falkirk.

Icoon
Toen Scott enkele jaren geleden op 

 bezoek was in Nederland en in contact 

kwam met Friese paarden, werd hij 

 enthousiast. Dit paard wilde hij ook in 

een beeld vastleggen. ‘Andrew heeft over 

de hele wereld al beelden van paarden 

gemaakt, maar nog niet van een Fries 

paard,’ vertelt Barbara. Zij liep met een-

zelfde idee rond en zo was de link met 

de kunstenaar gelegd.

Barbara is projectmanager in de kunst-

sector. Ze woont en werkt in  Amsterdam 

en komt al vele jaren in  Friesland. ‘Ik ben 

dol op Friesland en de Friese paarden,’ 

zegt ze. In Gaastmeer heeft ze een vast 

stekje bij een kampeerboer en is ze veel 

op de boerderij van Siem Cnossen te 

vinden, die ze helpt met het keuringklaar 

maken van de Friese paarden. ‘En ik rijd 

mijn hele leven al paard.’

In 2010 ontstond het idee om het  Friese 

paard te vereeuwigen in een beeld, dat 

aan een invalsweg van Friesland moet 

komen te staan. ‘Aan de poort van Fries-

land,’ noemt ze het zelf. ‘Het Friese paard 

is een icoon dat bij Friesland hoort. 

Een gigantisch beeld van een Fries paard  
van ruim twintig meter hoog aan een van de 
belangrijkste invalswegen van Friesland, als 
ode aan het ras. Dat is de doelstelling van de 
Stichting Het Paard van Friesland. De Schotse 
beeldend kunstenaar Andrew Scott gaat  
het beeld maken in zijn typerende stijl: 
 trans parant van gegalvaniseerd staaldraad.
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Ode aan het ras
kunstenaar werkt aan gigantisch beeld 

‘Er is een spirituele verbintenis tussen 
paard en mens’

Rechts: Kunstenaar Andrew 
Scott mikt op een enorm beeld 
van een Fries paard als ‘poort 
van Friesland’. 

Links: Aan Bondi Beach in 
Queensland, Australië staat 
van hem zo’n tientallen meters 
hoog beeld van een Clydes-
dale, die uitkijkt over de zee. 

Onder: Initiatief nemers Bar-
bara Borger en Marcel Wester-
houd verkennen locatieopties 
met de  kunstenaar.


