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fashion 
victims

Heerlijk, zo’n jas met warme bontkraag. jammer dat Het  beest-
je dat Het vacHtje Heeft geleverd een rotleven Heeft geHad.
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Kijk eens in 
  de vergaskist

soort nerts Prijs per vel € 30-60 Aantal in 1 bontjas 30 tot 60 Gezien bij ann demeulemeester, cavalli, diane von 

furstenberg, dries van noten, givencHy, gucci, HermÈs, jean Paul gaultier, louis vuitton, Prada 

Nertsen zijn dol op water. En leven het liefst alleen. Met die voorkeuren kan op een nertsenfokkerij geen rekening worden 

 gehouden. Daar zitten ze met 20.000 tot 30.000 soortgenoten in kleine draadstalen kooien. Van de spanning krijgen ze maag-

zweren en vergrote bijnieren. In november, als de wintervacht op haar mooist is, worden ze een voor een in een vergaskist 

geduwd waar ze stikken in de koolstofmonoxide. Nederland heeft zo’n tweehonderd fokkerijen die bijna vijf miljoen vachten per 

jaar produceren. Nog dit jaar besluit de Eerste Kamer of de nertsenfokkerijen in ons land moeten sluiten. 
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Een kogel maakt 
    van die lelijke gaten
soort wasbeer Prijs per vel 

€ 25-50 Aantal in 1 bontjas 30 

tot 40 Gezien bij adrienne 

landau, junya watanabe, 

marc jacobs, tHom browne, 

vivienne westwood, wayne 

In China zijn speciale wasbeer-

farms, maar in Noord-Amerika en 

Canada wordt het diertje in de 

vrije natuur gevangen met een 

wildklem. De pelsjager zet een 

groot aantal vallen en hoeft alleen 

maar te wachten tot de dieren erin 

lopen. Dat is makkelijker dan op ze 

schieten en spaart de pels. Kogels 

maken lelijke gaten en dat is niet 

goed voor de handel. 

De klem werkt als volgt: zodra een 

dier in de val trapt, klappen twee 

metalen beugels dicht. Een sterke 

veer zorgt ervoor dat de klem strak 

gesloten blijft. Gek van angst, pijn 

en paniek probeert het wasbeertje 

zich los te wrikken. Het scheurt 

daarbij pezen en spieren. Soms 

knaagt hij zijn poot eraf en slaat 

verminkt op de vlucht. Een vriendje 

dat het niet lukt te ontsnappen, 

moet wachten tot de pelsjager het 

doodslaat of -trapt. 
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soort vos Prijs per vel € 30 Aantal in 1 bontjas 10 tot 20 Gezien bij cHristian dior, dolce & gabbana, donna karan, gucci, 

isabel marant, lanvin, ralPH lauren, sonia rykiel, valentino, viktor & rolf 

Zeven maanden oude babyvosjes hebben een prachtige dikke huid. Dat is een mooie leeftijd om ze te vermoorden. De fokker stopt 

een elektrode in de anus en laat het vosje in een tweede elektrode bijten. Vervolgens wordt er stroom door het lichaam geleid en 

sterft het dier. Een vossenkooi is zo’n 64 cm breed, 100 cm lang en 75 cm hoog. Meestal zitten er twee vossen in opgesloten. De 

dieren zijn net zo schuw en bang voor mensen als hun familie die in het wild woont. Door de stress bijten ze in hun eigen staart of 

knagen ze hun poot tot op het bot kapot. Soms zijn ze zo over hun toeren van frustratie dat ze hun eigen jongen doden. Sinds 2008 

geldt een vossenfokverbod in Nederland. De meeste fokkerijen staan in Noorwegen en Finland. In Rusland en Siberië zijn ze dol op 

vossenbontjassen. In ons land vinden we ze te warm. Wij zien de vossenvellen liever op kragen en manchetten.

       Niet je eigen staart
afbijten hoor
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soort konijn Prijs per vel € 25 

Aantal in 1 bontjas 30 tot 40 

Gezien bij burberry Prorsum, 

d&g, giorgio armani, House 

of Holland, isabel marant, 

moscHino, ralPH lauren, 

wunderkind 

Bijna net zo mooi als nerts, alleen 

een stuk goedkoper. In Italië, 

Spanje, Portugal, Frankrijk, België 

en China worden elk jaar miljoenen 

konijnen gedood omdat ze zo’n 

lekker jasje dragen. De dieren wor-

den eerst met hun koppen in een 

stroomstootapparaat geduwd om 

ze te verdoven. Daarna worden ze 

ondersteboven aan een lopende 

rails gehangen. Vervolgens wor-

den hun kelen doorgesneden. 

De meeste ontwaken daarbij uit 

hun verdoving en bloeden trillend 

en schokkend, met de ogen wijd 

open, dood. 

Konijnen worden gebruikt voor 

jassen, voeringen, stola’s, tassen, 

riemen, laarzen en schoenen. Hun 

vacht is fluweelzacht, maar gaat 

minder lang mee dan andere bont-

soorten. Na een paar jaar is een 

konijnenbontjas versleten. 

Konijnen die worden gefokt om hun 

vlees worden met twaalf weken al 

geslacht. Dan is hun pels nog niet 

geschikt voor de bontindustrie. 

Hun huidje wordt daarom gebruikt 

om er zeemleren lappen, prullaria 

en kattenspeeltjes van te maken.     Nog even trillen 
en dan ben je dood
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Drie dagen is 
  een mooie leeftijd   

soort karakul-lam Prijs per vel € 15-95 Aantal in 1 bontjas 25 tot 45 Gezien bij antonio marras, balenciaga, carlos 

miele, cavalli, cHristian dior, dolce & gabbana, fendi, jaeger london, oscar de la renta, Quentin veron 

Het bont van het karakul-lam is vijf tot vijftien dagen vóór de geboorte licht golvend en als de baby maximaal drie dagen oud is 

lekker gekruld. Wil de fokker de licht golvende variant, dan hangt hij de aanstaande moeder ondersteboven, snijdt haar keel door 

en rijt haar buik open als het lammetje is gestopt met trappelen. In Namibië, Oezbekistan en Afghanistan worden jaarlijks zo’n vijf 

miljoen karakul-lammeren gedood. Hun gevilde lichaampjes worden weggegooid omdat ze te mager zijn om op te eten. te
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soort cHincHilla Prijs per vel 

€ 60 Aantal in 1 bontjas 30 tot 

200 Gezien bij dennis basso, 

devi kroell, ferrÉ, oscar de  

la renta 

Duizenden jaren leefde de chinchil-

la in alle rust in het Andesgebergte 

in Zuid-Amerika. Zijn enige vijan-

den waren roofvogels en enkele 

Indianen die hun vacht gebruikten 

voor kleding en dekens. Dit veran-

derde toen ze werden ontdekt door 

de Spanjaarden, die likkebaardend 

uitrekenden wat voor dure bont-

mantels je van het beestje zou 

kunnen maken.

In de negentiende eeuw was chin-

chillabont een van de belangrijk-

ste exportproducten van Zuid-

Amerika. Toen de dieren bijna 

waren uitgeroeid, was het bont zo 

exclusief en duur geworden dat 

het des te aantrekkelijker werd 

voor jagers om ze te vangen. Al 

snel namen fokkerijen het over. 

De chinchilla is zo lief dat je hem 

prima als huisdier kunt houden, 

maar in fokkerijen zijn ze angstig 

en agressief. Ze verminken zichzelf 

en elkaar en eten geregeld hun 

kinderen op. In Nederland moest 

het handjevol bedrijven dat met 

chinchilla’s de kost verdiende in 

2008 de deuren sluiten. 

Lieverdje, wat 
  ben je zacht
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