Minister Maria van der Hoeven neemt geen afstand van bont
Mevrouw Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, heeft Marianne Thieme van
de Partij voor de Dieren beloofd geen vossenvont meer te dragen tijdens een bordesscène met
de minister president en Hare Majesteit de Koningin. Zij betreurt het dat de Partij van de Dieren
het dragen van bepaalde kleding ziet als een politiek statement en schrijft niet geen bont meer
te zullen dragen.
Dit zegt zij in haar brief aan mevr. Thieme als antwoord op haar vraag waarom zij een kraag van
vossenbont draagt. Zij maakt geen excuses maar zegt wel dat het niet haar bedoeling was om op de
dag van de beëdiging van het kabinet zoveel ophef te veroorzaken met haar kleding. En ophef heeft
haar vossenkraag wel gemaakt. Alle aandacht van radio, tv en schrijvende pers ging niet naar het
regeerakkoord maar naar de jas van Minister Maria van der Hoeven! Over prioriteiten gesproken. Zij
zag er chique uit en heeft daarover ook veel complimenten gekregen. Aangezien we in een
democratisch land leven, en het wel of niet dragen van bont een vrije keuze is, mag mevr. Van der
Hoeven haar bontje gewoon dragen zo vaak zij wil. De Partij voor de Dieren heeft reeds officieel
aangekondigd de minister scherp in de gaten te houden. Zij kreeg weliswaar 5000 protest-mails, zo
brengt de Partij voor de Dieren naar buiten, maar het heeft er alle schijn van dat één simpele druk op
de knop hiervoor kon zorgen.
Complimenten
Hoeveel mails zij gekregen zou hebben als men haar (op dezelfde manier per e-mail met een
voorgekauwde brief en met één druk op de knop) een compliment had kunnen geven, zullen we nooit
weten.
Tijdens de modeshow van Frans Molenaar kreeg zij in elk geval veel bijval van het aanwezige publiek.
Eurocommissaris Neelie Kroes en Zakenvrouw van het Jaar (1985) Sylvia Toth, droegen allebei een
bontje en zeggen daarover in de Telegraaf van 9 maart jl. "Dit is een steunbetuiging voor Minister
Maria van der Hoeven. Wij vinden dat bont best kan. De redacteur doet er nog een schepje bovenop
door het onderwerp af te sluiten met: En zo dacht eigenlijk iedereen erover in het bomvolle
Amstelhotel. Hier geen enkele steun voor de Partij voor de Dieren, die zich boos had gemaakt om het
dragen van bont door de minister bij de presentatie van het nieuwe kabinet van Jan Peter
Balkenende. "Ben je gek? Wij lopen toch ook op leren schoenen en eten vlees. Een dood vosje moet
kunnen", zei Zakenvrouw van het Jaar 1999 Lia van den Berg met instemming.

