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Oudste kledingstuk ter wereld
is hipper dan ooit
Bont is dit seizoen helemaal terug
in lichte en bonte kleuren
Wie nog steeds denkt dat bont ouderwets, loodzwaar en
altijd duf bruin is, heeft het mis. Geschoren, bedrukt, in fel
oranje of gebreid: bont is jong, sportief en deze winter
hipper dan ooit. Of hoe grootmoeders kleerkast ineens
een schatkist wordt. ‘Bont maakt alles goed’, vindt styliste Linda Van Waesberge.
GLYNIS PROCUREUR

Op het Te Deum dit jaar schitterde
prinses Claire in een donkere
mantel met nepbontkraag in
geweven rol. Onze royals willen
geen echte pels. Foto: pn

Bont is back. Het ooit Belgische
modehuis Martin Margiela, dat
het seizoenen geleden al bont
maakte, heeft zich tot een echte
trendsetter ontpopt. De verkoop
piekt en niemand minder dan
Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent en Prada dweepten in hun
laatste wintercollecties met
bont en omgekeerd schaap.
‘Het grote en vooral jonge publiek pikt nu die trend op’, zegt
styliste Linda Van Waesberge.
‘Wie een namiddag op de Meir
of in de Nieuwstraat wandelt,
kan er niet omheen. Bont is
– niet letterlijk natuurlijk –
alive and kicking. En het hoeft
daarom niet altijd een klassieke,
lange bontmantel te zijn. Capes,
bolero’s, kragen en stola’s: pels
is er dit jaar in elk formaat.’
Hoewel bont pure nostalgie
uitstraalt en perfect past bij de
vintage trend, is het toch niet zo
verstandig het erfstuk van oma
blindelings aan te trekken. ‘De
designs zijn wel degelijk geëvo-

lueerd’, zegt Isolde Delanghe, secretaris van de Belgische Bontfederatie. ‘Nieuwe technieken
zorgen ervoor dat bont comfortabel en vederlicht is. Bovendien wordt bont vaker geverfd,
helemaal of alleen de lange
kroonharen. Daardoor krijg je
een subtiel changeant effect.
Erg in is gebreid bont, maar ook
geweven, bedrukt of double face
– één zijde bont en één zijde leder – scoren goed.’

Duur in onderhoud
De klassieke bezwaren blijven
wél overeind: het prijskaartje
– inclusief het dure onderhoud – en de ethische overwegingen. Hoewel je volgens Van
Waesberge al bont vindt vanaf
200 euro, blijft het onderhoud
huzarenwerk. ‘Bont kan niet in
de wasmachine’, zegt Delanghe.
‘Je kan de mantel wel laten rei-

nigen met zagemeel in een speciaalzaak, of hem daar in bewaring laten. De bontjas wordt dan
in een professionele opslagkluis
bewaard bij een lage temperatuur en een constante luchtvochtigheid.’
Terwijl pelsen op de catwalk in
de jaren 90 absoluut not done
waren, zien we ze nu overal.

’’

LINDA VAN WAESBERGE
styliste

Vacht van konijn,
eekhoorn of vos vind
ik echt wel kunnen.
We eten allemaal
konijnenvlees en eekhoorns zijn niet met
uitsterven bedreigd
‘Vacht van konijn, eekhoorn of
vos vind ik echt wel kunnen’,
zegt de styliste. ‘We eten allemaal konijnenvlees en wie ooit
in New York geweest is, weet dat
eekhoorns niet met uitsterven
bedreigd zijn. Bovendien is bont
een nobel en warm materiaal
dat je niet zomaar dumpt. Draag
het op een lange of korte mantel:
zolang er haar op staat, zit je
goed.’

GAIA: ‘Er kleeft bloed
aan je handen’
Dat het ethisch verantwoord
is een bontjas van konijn te
dragen omdat we ook konijnenvlees eten, dat betwist
Michel Vandenbosch van de
dierenrechtenorganisatie
GAIA. ‘De vacht van konijnen
die geslacht worden voor
vleesproductie is van lage
kwaliteit. Daarom worden er
speciale konijnenrassen gekweekt die beter geschikt zijn
voor confectie. Eén daarvan
komt nooit op ons bord terecht.’
Volgens Vandenbosch geldt
hetzelfde voor vossen. ‘Blauwe vossen leven in gevangenschap voor de bontindustrie.
Voor de dieren is het leven in
een kooi een zodanige verschrikking dat ze gestoord gedrag vertonen. Op de koop toe
worden ze bij slachting anaal
geëlektrocuteerd.’
Wie zeker wil zijn dat er voor
zijn bontjas of kraag geen dieren gesneuveld zijn, kan imitatiebont kopen. ‘Al is het on-

FRANKRIJK

Kleuter
overleeft ‘straf’
in wasmachine
niet

Een 33-jarige Fransman
wilde zijn driejarige
zoontje voor zijn ‘slecht
gedrag’ op school straffen
en stak hem vrijdagavond
in een wasmachine. Het
jongetje overleefde de
straf niet. De man werd
zondagavond opgesloten
in Meaux, ten oosten van
Parijs.
De moeder van het gezin
werd ook opgesloten,
omdat ze ‘een persoon in
gevaar niet hielp en een
misdaad niet probeerde
te verhinderen’, zo meldt
een gerechtelijke bron.
De man spreekt de feiten tegen. Volgens hem
zou het kind van de trap
gevallen zijn. Medische
en gerechtelijke vaststellingen bevestigen echter
dat het kind thuis in de
wasmachine gestopt
werd. (afp)
SYRIË

Zelfs kinderen
gemarteld en
misbruikt

In Syrië zijn burgers,
zelfs kinderen, vermoord,
gemarteld en seksueel
misbruikt. Dat is de conclusie van een onafhankelijk VN-team. De praktijken vonden plaats op
bevel van hooggeplaatste
militairen. Het VN-team
besluit daaruit dat het
een bewuste politiek van
de staat was om de bevolking aan te vallen.
Op de daken van sommige scholen heeft de
regering scherpschutters
opgesteld. Er zijn zeker
256 kinderen tijdens de
onrust gedood. Verschillende slachtoffers vertelden dat ze er getuige van
waren geweest hoe kinderen werden mishandeld of zelfs beschoten.
Sommigen vertelden dat
jongens seksueel werden
mishandeld voor de ogen
van volwassen mannelijke gedetineerden. (hco)
VERENIGDE NATIES

Wereldwijd
daalt
kindersterfte

In twintig jaar tijd is het
wereldwijde kindersterftecijfer gedaald. Uit een
rapport van Unicef blijkt
dat in 2010 elke dag
12.000 minder kinderen
onder de vijf jaar stierven dan in 1990. In bijvoorbeeld Bangladesh,
dat een daling registreerde van 67 procent, komt
dat door de sterke economische groei. (blg)

Michel Vandenbosch. Foto: blg
derscheid met echt bont voor
een ongeoefend oog moeilijk.
Als je bij een echte pels één
haar uittrekt en dat in brand
steekt, moet het verschroeien. Zoniet is het fake. Dan
verschijnen er kleine plastic
bolletjes. Alleen zo kan je zeker zijn dat je geen bloed aan
je handen hebt.’ (gpr)

Flashy bontcreaties bij Alexander McQueen (vlnr.), Blugirl en Diane Von Furstenberg. Ook Gucci pakt uit
met bonten accessoires en jassen in alle kleuren van de regenboog. Foto: www.fun-style.com
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Nederlanders mogen
130 op de snelweg
Op de meeste autosnelwegen in Nederland mag je vanaf volgend jaar 130 kilometer per uur rijden. Alleen in de buurt van
natuurgebieden blijft
de norm voorlopig 120
km per uur.

KOEN BAUMERS
Wie de grens met Nederland
oversteekt, mag het gaspedaal
vanaf 1 september 2012 wat
dieper indrukken. De regering
trekt de maximumsnelheid op
60 procent van de Nederlandse snelwegen omhoog naar 130
km per uur. Op 900 kilometer
snelweg geldt die limiet de
klok rond, op 500 kilometer
mag het alleen ’s avonds en

’s nachts. De resterende snelwegstroken liggen in de buurt
van natuurgebieden. Daar
wordt nog onderzocht of de
snelheid er omhoog kan.
Op acht snelwegen in Nederland was de nieuwe maximumsnelheid al in maart ingevoerd. Een succesvol experiment, zegt de liberale minister
van Verkeer in Nederland,
Melanie Schultz van Haegen.
‘Met de verhoging kunnen we
onze bestaande infrastructuur
beter benutten en voldoen we
aan een maatschappelijke
vraag’, zegt ze. ‘Je bent sneller
op de plek van bestemming en
het sluit ook beter aan bij de
beleving van de weggebruiker.’
Lees: de mensen reden in de
praktijk toch al zo snel.
Ook in de drukke zones in de
buurt van grote steden, waar
de limiet nu op 80 km per uur
ligt, gaat de snelheid omhoog
naar 100 kilometer per uur.

Omdat de luchtkwaliteit er is verbeterd, zegt de minister.
De Nederlandse
regering meldde
vorige week nog dat
de ﬁles in één jaar
tijd met 30 procent zijn
afgenomen. De afgelopen
acht jaar stonden er nooit zo
weinig ﬁles als tussen half juli
en half november, terwijl het
aantal auto’s op de weg met
2,2 procent steeg. Het ministerie zegt dat de ﬁles zijn afgenomen omdat spitsstroken
zijn aangelegd en autosnelwegen werden verbreed.

En België?
Veilig Verkeer Nederland,
de tegenhanger van het BIVV
in België, reageert scherp.
‘De mens is niet gemaakt
voor het behalen van zulke

hoge snelheden.
Hoe hoger de
snelheid,
hoe
lastiger om bij
gevaar de juiste
beslissing te nemen. Maar we begrijpen dat de politiek deze maatregel
neemt als daarmee de
doorstroming wordt bevorderd.’
Volgt België het Nederlandse voorbeeld? Ontslagnemend staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) was
nooit gewonnen voor het
idee om ook in België de
maximumsnelheid te verhogen. Enkele jaren geleden
stelde hij zelfs voor een maximumsnelheid van 110 km per
uur in te voeren bij regen. Milieuorganisaties pleiten ervoor om de limiet altijd te
verlagen omdat auto’s dan
minder uitstoten.

Doden en rellen bij verkiezingen Congo
De presidentsverkiezingen
in Congo zijn gisteren allesbehalve vlekkeloos verlopen. Sommige stembureaus
beschikten pas gisteravond
over kiesbrieven en bleven
de hele nacht open, terwijl
op andere plaatsen al volop
werd geteld.
Er zijn ook doden gevallen.
In Katanga overvielen rebellen een kiesbureau, gewapend met machinegeweren. Daarbij kwamen volgens de gouverneur acht rebellen, twee politieagenten
en één burger om. Op andere plaatsen schopten de kiezers keet omdat kiesbrieven
ontbraken of omdat ze dachten dat er fraude in het spel
was. Drie kiesbureaus werden in brand gestoken.
President Joseph Kabila
neemt het op tegen tien kandidaten, van wie de belangrijkste Etienne Tshisekedi
is. Maar het wordt moeilijk
Kabila te verslaan. Het is
immers niet verplicht een
tweede ronde te organiseren als er geen absolute
meerderheid is. En de oppositie is er niet in geslaagd
zich te verenigen achter één
kandidaat.
De voorlopige resultaten
worden volgende week
maandag verwacht. (kba)

Aanhangers van
oppositiekandidaat
Etienne Tshisekedi tonen
kiesbrieven die volgens
hen zijn vervalst. Foto:ap

Bart Somers
in korte broek

De Mechelse burgemeester Bart Somers
(Open VLD) volgt in Congo de
verkiezingen als waarnemer. Somers
heeft zich duidelijk vlotjes aangepast aan
het klimaat, want hij trok van stemlokaal
naar stemlokaal in korte broek. Foto:vrt

President Joseph Kabila lijkt
niet te verslaan in deze
verkiezingen. Met dank aan
de aangepaste kieswet. Foto: ap

