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Wie denkt dat alleen oudemannen in jagerstenue
het leuk vinden omeen uil, fazant of konijn op te
zetten heeft hetmis. Twee keer per jaar organiseert
de Vereniging van Preparateursworkshops. En
daar komt een gevarieerd gezelschap op af.
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V
oorzichtig duwt Amber Veel

(29) het vachtje van het baby-

konijntje, dat ze net binnen-

stebuiten heeft gekeerd, om

een wijnfles. Met een scalpel-

tje begint ze de restjes vlees

van de strakgetrokken huid

van het konijntje te schrapen. Amber: ,,Ei-

genlijk vind ik dit het leukste werkje. Dat

gepiel.” Om haar heen liggen vogelpootjes,

staartjes van eekhoorns, stukken ijzerdraad,

bakjes met chemische sopjes en bloederige

schedeltjes. In het lokaal hangt een weeïge

geur, maar Veel ruikt het al niet eens meer.

Ze vertelt dat haar fascinatie voor huid

al heel lang bestaat. ,,Voordat ik ging stu-

deren aan de kunstacademie, heb ik in het

ziekenhuis gewerkt. Wonden verzorgen

vond ik heel interessant. Het herstellend

vermogen van de huid is zoiets moois. Dat

maakt een huid heel waardevol en daarom

vind ik het zonde dat ze na de dood verlo-

ren gaat. Door huid te conserveren kun je

haar een tweede leven geven.

,,Op de kunstacademie ben ik aan de slag

gegaan met leerlooien. Ik maak bijvoor-

beeld knuffels van de huid van konijnen.

Sommige vrienden vinden het een beetje

freaky dat ik in dode dieren snijd, maar ze

beginnen de knuffels altijd wel meteen te

aaien als ze in m’n atelier komen. Van m’n

‘Het is een soortmodelbouw,maardanmetbotjes. Ik zie het

vriend mag ik ze niet thuis hebben. Hij wil

geen dode dieren in huis. Als ik klaar ben

op de kunstacademie, wil ik graag een op-

leiding tot preparateur volgen. Ik wil hierin

verder.”

De Nederlandse Vereniging van Prepara-

teurs telt 220 leden. De meeste prepara-

teurs doen dit vak hobbymatig en zo’n

twintig zijn beroeps. Maurice Bouten (41)

van het bijna honderdjarige zoölogische

preparateursbedrijf Bouten in Venlo is zo’n

professional. Zijn bedrijf heeft onder an-

dere stier Herman voor museum Naturalis

in Leiden opgezet en een giraffe voor het

National Museum Ireland in Dublin. ,,Aan

die giraffe hebben we met drie man twee

weken achter elkaar gewerkt,” vertelt Bou-

ten. ,,Op het moment zijn we voor een

Schots museum bezig met het prepareren

van een neushoorn.

,,Naast dieren prepareren voor musea,

zetten we ook vossen, reeën en wilde zwij-

nen op voor jagers. Of een leeuw of anti-

loop voor grootwildjagers die in Afrika zijn

geweest. Maar er moeten wel papieren bij

zitten. We doen niets illegaal.”

De firma Bouten prepareert ook huisdie-

ren. ,,Gemiddeld zetten we per jaar zo’n

vijftien honden en zes tot zeven katten op,’’

zegt Bouten. ,,Voor een kat betaal je onge-

veer 600 euro, voor een hond liggen de

prijzen tussen de 600 en 2500 euro. Ligt

aan de grootte. Het moeilijkst is om een

dier uitstraling te geven. Sommige prepa-

rateurs maken net zombies. Het moet lij-

ken of het dier nog leeft, er moet actie in

zitten.”

Om kennis te maken met het vak organi-

seert de Vereniging van Preparateurs twee

keer per jaar een workshopweekend. Deel-

nemers gaan daar onder begeleiding aan

de slag met het opzetten van bijvoorbeeld

een parkiet, een eekhoorn of een spring-

haas, of ze kunnen een skelet in elkaar zet-

ten.

,,Dit is echt een priegelwerkje, sommigen

hebben er zelfs te dikke vingers voor,” zegt

José Gaal (29) over het skelet van de rood-

snaveltok die ze in elkaar aan het zetten is.

Voorzichtig druppelt ze met een spuitje een

beetje houtlijm op de ribben, om ze vervol-

gens aan de wervelkolom van de vogel vast

te plakken. ,,Het is net een soort model-

bouw, maar dan met botjes. Ik zie het een

beetje als puzzelen voor gevorderden. Ik

had een hoog man-bijt-hond-gehalte ver-

wacht bij de deelnemers, maar dat valt heel

erg mee. Ik merk dat er veel biologen, me-

disch specialisten en een paar kunstenaars

tussen zitten. En ook vrouwen van jagers.

Zelf ben ik arts. Ik denk dat het ook die in-

teresse in anatomie is geweest dat ik dit

ben gaan doen.”

Toen Gaal een aantal jaar geleden een ske-

let van een vogel in een winkel zag staan,

leek het haar mooi het een keer zelf te pro-

beren. Ze heeft ook een keer een parkiet op-

gezet, maar dat bleek niet aan haar besteed.

,,Dat vond ik een veel te vies werkje. Als je

een skelet in elkaar gaat zetten krijg je een

zakje met botjes en een handleiding. Je

hoeft de botjes niet meer schoon te maken.

Bij opzetten moet je dat nog wel allemaal

doen. Dat opensnijden vond ik al niet echt

leuk om te doen en ook van de geur draaide

m’n maag een beetje om.”

Ondertussen krijgt Gaal hulp van Walter

in ’t Velt (52), organisator van de work-

shopweekenden, met het losmaken van een

scheef gelijmd botje. In ’t Velt vertelt dat

hij van jongs af aan al bezig was met het

verzamelen van schedeltjes en botjes uit de

natuur. Naast z’n werk als verpleegkundige

bouwt hij skeletten voor musea en geïnte-

resseerden, maar voornamelijk voor z’n

eigen collectie. Vorig jaar won hij met een

verzameld preparaat van skeletten van

grote bonte spechten de eerste prijs op het

Europees kampioenschap.

In ’t Velt onderhoudt contacten met kwe-

kers die hem de dieren leveren voor de

workshops. ,,Dit keer hebben we zo’n twee-

Amber Veel: ‘Sommige vrienden vinden het
freaky dat ik in dode dieren snijd, maar ze be-
ginnen de knuffels altijd wel meteen te aaien.’

Het lastigst
is het om een

dier uitstraling te
geven. Er moet
actie in zitten. Soms
lijken de dieren
meer op zombies.
—Maurice Bouten
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Zet eens een kanarie of

Schoonheid: Een vos láten opzetten kost ongeveer !450.


