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journalisten’. Maar vandaag is hij in
een goede bui. ,,De enigen die tegen
Dupont zijn, zijn de mensen die bij de
rechtszaak betrokken zijn. De rest van
ons zou een moord doen om bij Du-
pont te werken. Mensen maken zich
hier zorgen om de huur die ze vol-
gende week moeten betalen, niet om
hoeveel C8-deeltjes ze in hun bloed
hebben.’’

Sommige inwoners komen zelfs in
actie tegen de ‘demonisering’ van Du-
pont. Zoals Ron Gwynn (70), een ge-
pensioneerde brandweerman, die re-
gelmatig woedende ingezonden brie-
ven in de lokale krant plaatst. ,,Dupont
heeft Parkersburg groot gemaakt, en
nu wil Parkersburg Dupont kapotma-
ken,’’ briest hij. ,,Althans: een stel ad-
vocaten wil dat. En die hebben hier te-
genwoordig zó veel macht, dat het ze
nog lukt ook. Er is geen spat bewijs dat
je kanker kan krijgen door C8, maar
door de macht van de grote advocaten-
kantoren durft geen deskundige dat
nog hardop te zeggen. En een paar
duizend inwoners lopen achter die lui
aan, verblind door paranoia of geld-
zucht. Dankzij hen zal het hier nooit
meer normaal worden. Ik word niet
ziek van C8, ik word ziek van die ad-
vocaten.’’

Intussen draait de fabriek, in het groen
langs de Ohio-rivier op 10 kilometer
van Parkersburg, gewoon door. C8
wordt niet meer gebruikt. Het bedrijf,
waarvan de chemische tak sinds 2 jaar
is ondergebracht in Chemours, een
aparte onderneming, werpt de zware
verwijten van advocaten, actievoer-
ders en wetenschappers verre van
zich. ,,Wij blijven ons krachtig verzet-
ten tegen C8-rechtszaken,’’ stelt Che-
mours in een schriftelijke verklaring.
,,We zijn er van overtuigd dat Dupont
zich verantwoordelijk heeft gedragen
in alle fases van de lange geschiedenis
van C8. Onze prioriteit lag bij de ge-
zondheid van de werknemers en de
gemeenschap. Dupont heeft nooit ge-
loofd dat de extreem lage hoeveelhe-
den C8 die de gemeenschap bereikten,

enige vorm van schade zouden ver-
oorzaken. In de periode waarover het
in de rechtszaken nu gaat, hebben de
autoriteiten nooit beperkingen ge-
steld aan het gebruiken en uitstoten
van C8.’’

Het bedrijf heeft niet alleen weten-
schappers tegen zich, maar weet er
ook een aantal aan haar zijde. Zoals Sa-
muel Cohen, microbioloog aan de
universiteit van Nebraska. Die ver-
klaarde tijdens de rechtszaak rond
Carla Bartlett wat hij al langer stelt: dat
C8 in de gevonden hoeveelheden géén
verhoogd risico op kanker veroorzaakt.
En Bartlett? Die had geen kanker ge-
kregen door C8, stelde hij, maar door
haar overgewicht.

S
taat Dordrecht óók zo’n sle-
pend juridisch gevecht te
wachten, dat de gemeenschap

in tweeën splijt? Letselschadeadvoca-
ten in ons land lopen zich al warm
voor een mogelijke rechtszaak en
proberen zoveel mogelijk omwonen-
den aan hun zijde te krijgen. Ze kij-
ken met grote aandacht naar de zaak
in de VS. ,,Er zijn opmerkelijke over-
eenkomsten,’’ zegt Paul Brooks, een
arts uit Parkersburg, verbonden aan
de actiegroep ‘Keep Your Promises
Dupont’. Hij was onlangs in Dor-
drecht om zich in de Nederlandse
zaak te verdiepen. ,,Het lijkt erop dat
Dupont ook daar de autoriteiten ja-
renlang niets heeft verteld over de in-
terne zorgen om C8. Zelfs niet toen
de Amerikaanse rechtszaak al in volle
gang was! Onvoorstelbaar.’’

Brooks trekt een vergelijking tussen
Little Hocking, de plaats waar de
hoogste C8-gehaltes in het bloed van
inwoners werden gevonden, en Slie-
drecht. Beide dorpen liggen immers
pal aan de overkant van de rivier, te-
genover de fabriek en met de wind
hun kant op. Brooks: ,,Er is alle reden
om het bloed van de mensen in Slie-
drecht en Dordrecht op grote schaal te
onderzoeken.’’

Maar er zijn ook belangrijke ver-
schillen tussen de Amerikaanse zaak

den. Maar ik weet dat mijn zaak van
grote invloed is op de rest van de
rechtszaken. Ik ben trots dat ik het
heb volgehouden.’’

Maar haar zaak is nog niet voorbij.
Dupont, dat stelt dat de relatie tussen
C8 en haar ziekte niet valt te bewij-
zen, is in beroep gegaan. Dat dient
begin 2017. Het wordt een belangrijke
indicatie voor alle volgende zaken.
,,Ik heb geen idee wat ik met dat geld
zou gaan doen, als ik het echt krijg,’’
zegt Bartlett. ,,Ik vind ook niet dat
Dupont moet betalen, ik vind dat ze
moeten boeten. Begrijp je? Ook in
Nederland. Ik hoop dat de mensen in
Dordrecht kracht putten uit wat hier
gebeurt. Hou vol, dat wil ik tegen hen
zeggen. Het recht zal zegevieren.’’

Haar kanker is nooit teruggekeerd,
ze heeft haar baan als secretaresse
nog, en is gelukkig met haar man en
twee zoons in Coolville. ,,Ik dank
God voor alles wat ik heb, voor het
feit dat ik nog leef, en mijn gezin bij
me heb. Maar dat litteken gaat nooit
weg.’’

V Justin Roerk en

zijn vrouw Jacky.

‘Dit is een riskant

gebied.’

en die in Dordrecht. Volgens het
RIVM, dat in Nederland onderzoek
doet naar de zaak, was de blootstel-
ling aan C8 in Parkersburg hoger dan
in Dordrecht. Bovendien is maar de
vraag of in Nederland een relatie is
aan te tonen tussen de C8-uitstoot en
individuele ziektegevallen. Het Ame-
rikaanse rechtssysteem geeft ruimte
om het bedrijf aansprakelijk te stellen
bij slechts de mogelijkheid dat ziektes
door de uitstoot zijn veroorzaakt.
Maar letselschadeadvoaten betwijfe-
len of dat in Nederland ook kan.

Carla Bartlett won haar zaak. De jury
oordeelde dat Dupont aansprakelijk
was voor haar nierkanker en kende
haar een schadevergoeding van 1,6
miljoen dollar toe. Het was een be-
langrijke eerste overwinning voor het
advocatencollectief, een dreun voor
Dupont – en voor Bartlett zelf vooral
een opluchting. ,,Eerlijk gezegd was ik
op dat moment vooral blij dat het
voorbij was. Dat ik met mijn man en
kinderen terug naar Coolville kon rij-
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