
Josephine staat bij haar werk-
bank in de schuur van haar 
Betuwse woning. ‘Een atelier kun 
je het niet noemen, hè? Maar het 
is mijn domein. Alles staat hier 
zoals ik dat wil, zodat ik op ieder 
moment van de dag kan begin-
nen.’ Op de hoek van de tafel 
schittert de in brons gegoten 
schedel van een vos. Een idee dat 
op een nogal bijzondere manier 
tot stand kwam. 

‘Zo’n vijftien jaar geleden groef 
ik mijn overleden kat op uit de 
tuin en maakte van zijn schedel 
een replica in zilver. Dat klinkt 
misschien een beetje luguber, 
maar het effect was bijzonder 
mooi. Niet lang daarna probeer-
de ik een vossenschedel in brons. 
Er bleek een markt voor te zijn: 
sinds een jaar heb ik een eigen 
bedrijf en werk ik in opdracht.’ 
En die opdrachten komen vooral 
van jagers, vertelt ze. ‘Ik ben 
zelf ook jager en ik weet dat 
naast de consumptie van het 
beest, de jachttrofee minstens 

zo belangrijk is. De schedel, dus. 
Mijn werken zijn een bijzondere 
benadering van een mooie jacht-
herinnering.’ 

‘Mensen denken dat de schedel 
een laagje brons krijgt, maar dat 
is niet zo. Ik maak hem na in 
brons. Als ik aan het werk ben, 
is mijn wereld heel klein. Alles 
moet tot in detail kloppen: ieder 
scheurtje, het kogelgaatje... alles.’ 
Een groot deel van het werk, 
doet Josephine thuis. ‘Aan mijn 
werktafel maak ik een siliconen 
mal en een was-model van de 
schedel. Op de bronsgieterij waar 
ik werk, spuit ik hittebestendige 
massa op het model. Het gieten 
laat ik door mijn collega’s doen. 
Die stampen – ja, letterlijk – het 
model in aarde en gieten het 
vloeibare brons erin. Het is dan 
ongeveer 1200 graden.’ Eenmaal 
thuis, plaatst Josephine de  
originele, geweien, stangen en 
tanden weer terug. ‘De combina-
tie van de twee materialen geeft 
een bijzonder effect.’

‘Of de ene schedel moeilijker te 
maken is dan de andere? Tja, een 
eendje is met zijn gladde kop  
natuurlijk wel iets eenvoudiger 
dan een vos. Maar mijn ultieme 
wens is nog niet in vervulling  
gegaan: de schedel van een edel-
hert gieten’, glundert Josephine.  
‘Zelf jaag ik alleen op kleinwild, 
dus ik moet wachten op een  
opdracht van een grofwildjager. 
Die grote kop in dat sjieke brons 
met het originele gewei erop, dat 
lijkt me prachtig.’

Afgezien van haar eigen kat, is 
het van een ander huisdier nooit 
meer gekomen. ‘Nee, verzoeken 
voor konijnen- of kattenschedels 
heb ik nog niet gehad’, vertelt ze. 
‘Maar ik maak ook beeldjes! Ik 
zou bijvoorbeeld iemands jacht-
hond kunnen boetseren,  
dat is misschien wat leuker en  
logischer dan zijn schedel in 
brons gieten.’ ¶

Meer informatie:  
www.josephinemurman.com

Kunstenares

‘EEN MOOIE  
JACHTHERINNERING  

IN BRONS’

‘Als jager en als kunstenares geniet ik enorm van de 

schoonheid van de natuur’, vertelt Josephine Murman. 

‘Van de rennende en vliegende beesten, maar ook  

van het dode dier in mijn handen. Dat ik mijn liefde 

voor de natuur verenig met mijn creativiteit, is niet 

meer dan logisch.’

tekst sabina van gils fotografie corné bastiaansen
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