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Bont of geen bont?

In bontjas gehulde probontbetogers bij de opening van de antibontexpositie van Fur
Free in de Hortus Botanicus. Foto Amaury Miller
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AMSTERDAM - Lijnrecht tegenover de bontvrij-tentoonstelling, gistermiddag in de
Amsterdamse Hortus Botanicus, stond een probontdemonstratie - de eerste in
Nederland. 'Baas in eigen bont' kopte het spandoek van de ongeveer vijftien in
bontjassen gehulde demonstranten. In reactie op de opening van de

antibonttentoonstelling van Fur Free in de Hortus had het groepje zich verzameld bij
de ingang.
Het initiatief kwam van Joris Lam, geregeld te gast in televisieprogramma Bij ons in
de P.C. en fervent bontdrager. Furlab, het innovatiecentrum van het Nederlands Bont
Instituut, sloot zich aan. Aan bezoekers van de Hortus deelden ze uitnodigingen uit
voor een open dag op een pelsdierenhouderij. ''Als bontdrager had Joris Lam er

genoeg van steeds maar die hypocriete moraal opgedrongen te krijgen van al die
antigroepen,'' zegt Furlabwoordvoerder Ron Haarman. ''Als je konijn eet, waarom
mag je het dan niet dragen?''
'Dat steekt me recht in mijn hart'
Femke Dekker van antibontorganisatie Fur Free, die samen met dj en dierenactiviste
Jojanneke van der Veer de tentoonstelling organiseerde, heeft er geen goed woord

voor over. ''In het persbericht zegt Furlab doodleuk dat bont wél verantwoord is. Dat
steekt me recht in mijn hart. Ik ben niet met ze in discussie gegaan, wij waren daar
juist voor een positief geluid.'' In de klimaatkassen van de Hortus presenteerden vijf

ontwerpers hun bontvrije couture. ''Om te laten zien dat couture minstens zo mooi
is zonder bont.''
Furlab en Fur Free staan al langer lijnrecht tegenover elkaar. Al jaren sponsort
Furlab jonge ontwerpers met gratis bont, tot ergernis van Dekker. ''Volgens hen
werken ontwerpers graag met bont. Nou, ik ken ze niet.''

Haarman kijkt tevreden terug op de antiantibontdemonstratie. ''Onze slogan stond
als een huis.'' Dekker: ''Hoezo, baas in eigen bont? Het is niet jouw bont, maar dat
van een nerts.'' (MEREL STRAATHOF)

