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Het creatieve proces van het beeld ‘Vrij’

In de lente, na een winter op stal te hebben gestaan, zag ik koeien in de wei 
springen. Die vrolijkheid, levenslust en het gevoel van vrijheid raakte mij. 
Ik maakte er een tekening van. Dat was het begin. Allerlei groepjes koeien 
maakte ik in was. Eén van deze koos ik uit. Met uitvergroten kun je niet meer 
om de toevalligheden heen die in een schets wel goed overkomen. Nieuwe 
oplossingen bedenken is bij het vergroten continu noodzakelijk. 
De uitbarsting van vrijheid wordt versterkt met de vorm. Van voren breed 
met vier koeienkoppen en vanachter smal met slechts drie staarten en twee 
achterpoten.

Op de volgende pagina’s laat ik zien hoe een beeld ontstaat. Dit is één van 
de vele manieren om een beeld te maken. Eveneens hoe lang het creatieve 
proces kan duren. Hier is het resultaat een gipsmodel, dat nog gegoten moet 
worden in brons of gefreesd in hout. Met de keuze voor brons moet er eerst een 
mal gemaakt worden van siliconenrubber met steunmallen van gips. Door de 
ingewikkeldheid van de vorm moeten er veel deelmallen worden gemaakt. Voor 
een uitvoering in hout, moet het model eerst ingescand worden. En hiermee 
wordt via een computerprogramma het beeld gefreesd. Daarna komt er nog 
veel schuurwerk bij kijken om een mooi resultaat te krijgen. Het mooie van deze 
laatste, weliswaar dure methode is: een mogelijk grotere uitvoering.
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Het idee in aquarel.



15 juni 2017     Schets gemaakt van platen was.     20 cm hoog



29 juni 2017     Klaar om te scannen.



16 juli 2017 

3D print  
in plastic.

Zelfde formaat 
als  

origineel  
in was.



Het gebruikte 
gereedschap.

3D print 
bijgewerkt 

met plamuur 
en gekleurd.

Het voorbeeld 
voor 

het vergroten 
van het beeld.



Vergroting van 2,7.
Hele beeld opgemeten en vergroting berekend.



13 oktober 2017     Pir (polyisocyanuraat) blokschuim van 70 x 65 x 50 cm.



Grote hoeken zijn eraf gezaagd, daarna is met houtgutsen verder gewerkt.



27 oktober 2017





3 november 2017



23 november 2017



Lijm om er weer stukken aan te plakken.

23 november 2017

Plamuur vermengd met 
zaagsel voor verdere 

vormgeving.



14 december 2017



26 december 2017







12 januari 2018



29 januari 2018     Geworstel met de stand van de staarten.     7 februari 2018



16 februari 2018     De uiteindelijke staarten.



22 februari 2018



Kleurproefjes voor het beeld en voor de sokkelplaat.     6 maart 2018



Acrylic-one (soort gips in poedervorm met harder) wordt met kwast in  
dunne laag aangebracht om de zachte plamuur te verstevigen. 



Onderkant koeien met eerste laag acrylic-one, vermengd met zwarte kleurstof 
als grondkleur.     14 maart 2018



Eerste laag erop.     14 maart 2018



Kleurmonsters

Toevoegingen voor de acrylic-one, zoals bronspoeder donker en licht, 
zwart pigment, vertrager en verdikker.



26 maart 2018



Op de grijze acrylic-one laag komt een tweede laag acrylic-one 
met bronspoeder (licht en donker gemengd).



Het plan was de aangebrachte bronslaag te patineren.
Uiteindelijk is bruine schoenpoets gebruikt om een egale kleur te krijgen.

13 april 2018



21 april 2018



Nog een laatste toevoeging met pigment en talkpoeder.
Klaar om weg te brengen naar de jubileum tentoonstelling.

Beeldrelecties, de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers 100 jaar later



23 april 2018



6 mei t/m 
23 juni 
2018
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