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Geen vacht
hetzelfde
Heerlijk voor de haard, lekker warm
in een stoel, schapenvachten en
andere dierenhuiden zijn populair in
het interieur. Edith Hof handelt in
huiden en vachten.
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M et een glaasje rode wijn filosoferen
op een Poolse camping. Dat is het
begin geweest van Ediths handel in
huiden. Bij de KPN had ze het wel

gezien, tijd voor iets nieuws.
Eigenlijk ging er aan dat glaasje rood iets voor-

af: een bezoek aan een plaatselijke markt, zoals
je dat als toerist vaak leuk vindt om te doen. En
op die markt verloor Edith Hof uit Huizinge haar
hart. Niet aan een leuke Poolse man, maar wel
aan de vachtenhandel van zo’n Poolse man.
"Ik vond ze prachtig. Vooral die wollige bruine

schapenvachten. En ze zijn allemaal anders. Ik
heb er meteen een paar gekocht. Jammer dat de
auto vol zat, want ik wist meteen ook een paar
vrienden en kennissen die zoiets ook we zouden
willen hebben." Inmiddels is dit zeven jaar gele-
den en heeft Edith Hof een huidenmagazijn in
Middelstum en een webwinkel: Schapenvel.nl.
"Ik werkte als content manager bij KPN. Door

allerlei reorganisaties had ik het helemaal gehad
bij dat bedrijf. Ik vond het niet leuk meer en ben
vertrokken. Dankzij deze baan had internet
geen geheimen meer voor me; die kennis kwam
later goed van pas bij het opzetten en beheren
van mijn webwinkel." Via haar website vindt
tegenwoordig menige vacht zijn weg naar een
Nederlandse huiskamer.
Steeds vaker zie je in het interieur warme

schapenvachten opduiken. Heerlijk voor de
haard, lekker warm in een stoel, mooi aan de
wand over de leuning van een bank. Vooral met
de koude maanden voor de boeg is de warme
behaaglijkheid die de vachten uitstralen verlei-
delijk. Meestal gaat het om gewone schapen-
vachten, maar Edith heeft ook vellen van koei-
en, rendieren, damherten, geiten en allerlei
exotische lang- en kortharige schapenvachten
uit binnen- en buitenland.
Hoe heeft ze dit opgezet? "Na die bewuste

vakantie is mijn man teruggegaan naar die
marktkoopman om een stuk of vijftig vachten
op te halen. Die man sprak alleen Pools, maar
gaf hem wel het telefoonnummer van zijn Duits-
sprekende moeder. En die maakte ons al snel
duidelijk dat dat niet kon: de vachten zijn geen
massaproduct. De schapen en koeien zijn parti-
culier boerenbezit. De huiden zijn een restpro-
duct: de schapen (en koeien) zijn voor het vlees
geslacht. De huiden van de damherten komen
van verkeersslachtoffers, of van dieren die door

jagende boeren zijn geschoten wegens schade
aan gewassen."
"Inmiddels is het zover dat een Poolse looier

mij de vachten komt brengen. En hij neemt voor
mij Nederlandse vachten mee om in Polen te
laten looien. Dat heb ik wel moeten regelen: ik
ontdekte namelijk dat in ons land de vachten
worden vernietigd na de slacht. Hier ligt de fo-
cus op vlees. Nu heb ik mijn contacten; ook bij
hobbyboeren, die vaak meerdere schapensoor-
ten hebben", vertelt Edith tussen de stapels
vachten in haar magazijn.
Ergens tussen de 1500 en 2000 soorten vach-

ten zorgen voor een aaibare opeengestapelde
wolligheid. Sommige zijn langharig en grijs,
andere kortkrullend en zwart. Of bruin, wit,
gemêleerd, deels geverfd, deels gebleekt door de
zon. Sommige exemplaren komen van IJslandse
schapensoorten, andere zijn van een heide-
schaap of komen uit het hoge noorden van Zwe-
den. En dan zijn er nog de kort gladharige vellen
van rendieren, damherten en koeien. De meeste
koeienhuiden komen uit Brazilië en Argentinië.
Zielig? "Het zijn in het wild levende dieren

geweest, ze zijn niet speciaal gefokt voor dit
doel. Sommige zijn aangereden, andere gescho-
ten tijdens de jacht. Of geslacht bij een slager."
De vellen, vachten en huiden worden voorna-

melijk verkocht via internet, vooral als het weer
wat kouder begint te worden. Maar wie wil, kan
ook een kijkje nemen in het magazijn in Middel-
stum, dat overigens alleen op vrijdag en op af-
spraak is geopend. Waar het precies is? Het
adres staat op Ediths website, maar je ziet van-
zelf de witwollen vachten voor de deur gedra-
peerd op een rek hangen. En eenmaal daar aan-
gekomen, ga je gewoon je neus achterna.

Meer informatie: www.schapenvel.nl

De 1500 tot 2000 vachten zorgen voor een aaibare
opeengestapelde wolligheid.


