Argumenten vóór het gebruik van bont
Echt of namaak?
Bont is een natuurlijk materiaal. Het zit heerlijk warm terwijl u er niet snel in transpireert door de
ademende werking van de “stof”. De kwaliteit van bont is daardoor niet te vergelijken met
kunstmateriaal. Datzelfde geldt voor het dragen van echt bont. Ook al kan men tegenwoordig, door
middel van de nieuwste verwerkingstechnieken, bont onherkenbaar veranderen door de pelzen te
scheren tot millimeters kort zijdezacht fluweel, door ze te plukken, knippen en verven of printen in
allerlei kleuren; echt bont voelt en draagt anders dan namaak.
Verantwoord bont
Het OA-label (Origin Assured) zorgt ervoor dat consumenten doelbewust kunnen kiezen voor
verantwoord bont uit landen waar dierenwelzijnregels gelden. Het label vermeldt om welke
diersoort het gaat en in welk land het dier gehouden is. In het kader van openheid en eerlijkheid
heeft de internationale bonthandel (International Fur Trade Federation), samen
met de vier grootste veilinghuizen ter wereld, het Origin Assured label
geïntroduceerd. De betreffende pelzen worden de hele keten door bewaakt d.m.v.
het daarbijbehorende label; via de pelsdierenhouder, het veilinghuis, de
bontwerker tot de detaillist die het eindproduct in zijn winkel verkoopt. Alleen
producten die voor de volle 100% bestaan uit OA-pelzen mogen voorzien worden
van het OA-label. Op dit moment mogen alleen de vier grote veilinghuizen dit
label voeren. Zij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldmarkt. In de toekomst – als
het OA-programma verder zal worden uitgerold – zullen ook andere bontleveranciers worden
toegelaten die aan het strikte controlesysteem kunnen meedoen.
In Nederland hebben we daarnaast nog met twee andere verantwoorde labels te maken. Het
echtheidslabel garandeert de consument om welke bontsoort het gaat. Het zegt niets over de
herkomst. Het Furworkslabel garandeert dat het bont afkomstig is van een Nederlandse
pelsdierenhouderij.
Bont is duurzaam en groen
“Duurzaam” betekent volgens de Dikke van Dalen: weinig vergankelijk. Nertsenbont is een
natuurproduct en gaat een leven lang mee. Het kan eindeloos gerestyled worden en is bovendien
biologisch afbreekbaar. Nertsenbont is veel milieuvriendelijker dan synthetisch namaakbont welke
uit petroleumderivaten wordt gewonnen. Nertsen worden al sinds mensenheugenis gehuisvest bij
daglicht, ondergaan geen fysieke ingrepen, worden preventief gevaccineerd tegen diverse
dierziekten en pijnloos op het bedrijf gedood zonder transport naar een slachterij. Nertsenstallen
zijn voorzien van het predikaat Groen Label. Hun mest valt dus niet op de grond maar wordt netjes
afgevoerd en verwerkt tot meststof voor akkerbouwgewassen. Met behulp van het wereldwijde OAlabel en voor Nederland het Furworks-label worden nertsenpelzen nóg groener en duurzamer.
Bontdragers zijn steeds vaker mensen met een ecologisch en verantwoord bewustzijn.
(Furworks label tussenvoegen)
Ethiek: over dieren eten en dragen?
In een groot opgezet objectief onderzoek door Maurice de Hond heeft een meerderheid van de
Nederlanders aangegeven dat het hen niet uitmaakt waarvoor je een dier houdt, als je het maar
goed doet. Zowel vlees als bont zijn luxe producten.
(Taartgrafiek uit Furworks tussenvoegen)
Belangrijke adressen:
www.alleswetenoverbont.nl
www.bontwijzer.nl (info@bontwijzer.nl)
www.furworks.nl (info@furworks.nl)
www.sagafurs.com (sagafurs@sagafurs.com)
www.kopenhagenfur.com (mail@kopenhagenfur.com)
www.iftf.com
www.nfe.nl (info@nfe.nl)
www.efba.com (info@efba.com)

Vragen over bont:
Is het verantwoord om bont te dragen?
Mag de mens gebruik maken van dieren om zich te voeden of te kleden? Mag een mens een dier
houden voor hobbydoeleinden zoals paardrijden (dressuur, springen, cross-country) of
sportvissen? Is het houden van een goudvis, een kanariepietje, een beer van een new foundlander
op drie hoog achter verantwoord? Mag een mens kreeften, slakken of kikkerbilletjes eten? Deze
brede maatschappelijke discussie is in ons land nog nooit gevoerd omdat de uitkomst zowel
nationaal als internationaal gigantische consequenties heeft. Wat betreft het houden van dieren
voor bont heeft het Nederlands Bont Instituut opinieonderzoeker Maurice de Hond een aantal
stellingen laten voorleggen aan het Nederlandse publiek. Een daarvan was: “Het maakt in principe
niet uit waarvoor je dieren houdt, als je het maar doet op een manier waarbij rekening is gehouden
met het welzijn van het dier.” Maar liefst 81% van de ondervraagden was het eens met deze
stelling. Bont is een duurzaam en groen product en aan het houden van nertsen worden in
Nederland belangrijke dierenwelzijneisen gesteld. Het OA label en Furworks label garandeert de
consument dat het bont afkomstig is uit een land waar nationale of regionale standaarden gelden
voor de productie van bont.
Hoe kan ik zien of bont echt is of namaak?
De meeste zekerheid geeft het echtheidslabel. Dit garandeert de consument om welke
bontsoort het gaat. Namaakbont ziet er vaak dof uit en voelt stug en synthetisch aan in
plaats van glanzend en zacht. Bij echt nertsenbont kunt u de haartjes luchtig uit elkaar
blazen. De keerzijde is leer (leer is bont waarvan de haren verwijderd zijn.). Vroeger was
een bontjas een statussymbool en zwaar. Tegenwoordig, mede dankzij de nieuwste
verwerkingstechnieken, is bont vederlicht en wordt het gekocht door jong en oud.
Waar komt het meeste bont vandaan?
Ongeveer de helft van alle bont is een restproduct van de vleesconsumptie (lam, geit of konijn),
minder dan een kwart komt van de plaagbestrijding (muskusrat, wasbeer, opossum) en ongeveer
30% komt van pelsdierenhouderijen (nerts, vos).
China is waarschijnlijk op dit moment (2008) de grootste nertspelzenproducent ter wereld
(ongeveer 15 miljoen pelzen), op de voet gevolgd door Denemarken (13 miljoen). Nederland is met
ruim 4 miljoen pelzen een goede derde. Daarna volgen Rusland en Amerika. De pelzen worden
per opbod op de veiling verkocht en de vraag varieert bijvoorbeeld van 25 miljoen in de negentiger
jaren tot ongeveer 60 miljoen in 2008. De vraag naar echt bont is nog nooit zo groot geweest als
nu (2008).
Wordt in Nederland veel echt bont gedragen?
Ondanks het feit dat er steeds minder gespecialiseerde bontzaken
overblijven in Nederland, wordt er wel steeds meer echt bont verkocht.
De bontverkoop is namelijk verplaatst naar de betere
damesmodespeciaalzaken. De meeste pelzen worden eerst
geëxporteerd naar internationale veilinghuizen waar zij gekocht worden
door handelaren of bontwerkers, om vervolgens weer als kant en klaar
product geïmporteerd te worden.
Welke Nederlandse couturiers werken met echt bont?
Bijna allemaal! Bekende namen zijn o.a. Frans Molenaar, Mart Visser, Monique Colignon, Ronald
Kolk en Paul Schulten. Het inmiddels internationaal bekende ontwerpersduo Victor en Rolf is pas
echt doorgebroken met hun sterk vernieuwende manier van bontverwerking.
Zijn er opleidingen in Nederland om te leren met bont te werken?
Beroemde ontwerpers zoals Fendi, Tom Ford, Gucci, Dior of Versace (maar ook onze
Furworksmedewerkers uit Amsterdam) worden regelmatig ‘bijgeschoold’ bij het Saga Design
Centre of Kopenhagen Fur (beide in Denemarken). Op haar beurt organiseert Furworks met
regelmaat workshops (ook speciaal op aanvraag) voor mode professionals uit Nederland die
praktisch te maken krijgen met bont (zie www.furworks.nl).

