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De christelijke politieke partijen

boycotten het lesje seksuele

voorlichting dat Goedele Lie-

kens morgen in de Tweede

Kamer geeft. ChristenUnie,

SGP en CDA zien niks in de

‘poppenkast’ en ‘platvloerse en

banale’ toon van de seksles.

Hanneke Keultjes

Den Haag

De les, die start met een video
van Dr. Corrie, de ‘dokter’ die via
Schooltv kinderen seksueel voor-
licht, schiet de christelijke Ka-
merleden in het verkeerde keel-
gat. ,,Dat ordinaire programma is
te gênant voor woorden,’’ zegt
SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.
Volgens Bisschop hoort de dis-

cussie over seks op scholen thuis
en niet in de Tweede Kamer.

Ook ChristenUnie-Kamerlid
Eppo Bruins heeft geen trek in
een seksles, waarvoor wél grote
belangstelling is van de media.
,,Een poppenkast met camera’s en
Goedele Liekens, dat vind ik niks.
Het is een onderwerp waar seri-
eus over gedebatteerd moet wor-
den.’’ In zijn achterban is het een
teer onderwerp, stelt hij, maar
zelf voelt Bruins ‘geen enkele
gêne bij dit onderwerp’. ,,Maar de
manier waarop seks op tv wordt
behandeld, is niet goed.’’

De les, op verzoek van PvdA en
SP georganiseerd door kenniscen-
trum Rutgers, moet seksuele
voorlichting op scholen weer op
de kaart zetten. Rutgers wil dat

weerbaarheid daar ook onder valt.
,,Seksuele voorlichting gaat nu
vaak over bloemetjes en bijtjes en
oppassen voor soa’s,’’ zegt een
woordvoerder van Rutgers. ,,Maar
het aangeven en herkennen van
eigen grenzen is ook belangrijk.’’

CDA-Kamerlid Michel Rog is
het daar niet mee eens en laat de
les links liggen. ,,Seksuele voor-
lichting hoort al bij de kerndoe-
len. Dat is genoeg.’’

D66-Kamerlid Paul van Mee-
nen gaat er ‘vol verwachting’
heen. ,,Allemaal leuk toch?’’ Maar
sommige Kamerleden die gaan,
voelen wel enige gêne. Ze weten
niet wat hen te wachten staat.
,,Straks krijgen we een banaan en
moeten we daar een condoom om
doen,’’ zo klinkt het.

Peter Groenendijk

Ingrid de Groot

Dordrecht

Achthonderd Dordtse gezinnen uit
de Merwedepolder wonen bo-
venop een oude stortplaats waar
Dupont mogelijk het giftige C8-af-
val van zijn teflonfabriek achterliet.
Ook op drie andere oude Dordtse
stortplaatsen worden deze week
monsters genomen.

De bewoners die vlakbij de fa-
briek wonen, juichen het onder-
zoek toe. ,,We zijn op zoek naar de
waarheid over C8,’’ zegt Hans van
der Slot van het buurtcomité Mer-
wedepolder. ,,Niets mag onder het
tapijt geveegd worden. De stort was
in het verleden wild west. Er is veel
weggekieperd.’’

Het project maakt deel uit van
een landelijk onderzoek naar per-
fluorverbindingen in het Neder-
landse grondwater. Die zijn scha-
delijk en zeer hardnekkig en kun-
nen doorsijpelen naar drinkwater-
bronnen of oppervlaktewater.

Onrust
Onderzoekers van Witteveen+Bos,
Adviesbureau TTE en Arcadis wil-
len weten wat de aard en omvang is
van de vervuiling. Onder andere
het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en het RIVM doen mee.
Dordrecht is uitgekozen voor de af-
trap vanwege alle onrust rond de
Dupontfabriek en C8, aldus Arne
Alphenaar van TTE Consultants.

,,We weten dat er industrieel af-
val op de Dordtse stortplaatsen is
gestort, maar we weten niet waar
C8 ligt van Dupont en hoeveel. We
weten niet precies wat er ligt,’’ al-
dus Jonne van Bochove van de ge-
meente. ,,Er werd nog niets geregis-
treerd in die jaren en het toezicht
was ook minder. We hebben het
over de jaren ’60 tot ’80.’’

Bewoners van de Merwedepolder
zijn opgelucht dat er helderheid
komt over de wandel van Dupont.
Ze weten al sinds de jaren ’80 dat ze
in een gifwijk wonen op een oude
vuilstort. Het was nog niet bekend
of Dupont er afval stortte van zijn
teflonfabriek.

De toenmalige nieuwbouwwijk,
waar ongeveer 2000 Dordtenaren
wonen, werd eind jaren ’80 gesa-
neerd. Complete vaten met indu-
strieel gif kwamen omhoog en een
aantal huizen moesten worden ge-
sloopt. De zwaar vervuilde grond is
destijds afgedekt.

Maar de bewoners mogen nog
steeds niet diep graven om te voor-
komen dat ze met achtergebleven
chemicaliën in contact komen. Ze
hebben leefregels gekregen en
mogen bijvoorbeeld geen vij-
ver in hun tuin. ,,Iedereen
weet dat,’’ aldus bewoner
Hans van der Slot. ,,Dat is
nu eenmaal de realiteit
als je hier woont.’’

Volgens Arne Alphe-
naar van TTE Consul-
tants worden deze
week monsters geno-
men van het grondwa-
ter in de Merwedepolder.
Die worden in een gespe-
cialiseerd laboratorium on-
derzocht op C8. Voor de zo-
mer worden de resultaten ver-
wacht.

Daarna volgt onderzoek op an-
dere plekken in Nederland waar
andere industrieën het grondwater
mogelijk vervuild hebben met per-
fluorverbindingen. Die kunnen
voorkomen in onder meer bluswa-
ter, antiaanbaklagen en waterafsto-
tende kleding. ,,In 2017 moet helder
zijn waar in Nederland perfluor-
verbindingen in het grondwater
zitten. Drinkwaterbedrijven kaart-
ten aan dat ze moeite hebben deze

stoffen uit het kraanwater
te halen. Als het in het
grondwater zit, kan het

transporteren. Waar komt
het voor? Als je dat weet, kun

je gericht en effectief aan de
slag gaan en maatregelen ne-

men,’’ aldus Alphenaar.

Teflonafval
Dordrecht onderzoekt deze week
de ernstig vervuilde stortplaats
Troost (Polder Stededijk), stort-
plaats Crayestein-Oost en de Trans-
berg op C8. Al eerder werd duidelijk
dat Dupont 7,5 miljoen kilo teflon-
afval met C8 stortte op Crayestein-
West, vlak naast de fabriek.

Uit interne documenten van Du-
pont die in handen zijn gekomen
van het AD blijkt dat het bedrijf ja-

renlang afval met C8 achterliet op
openbare stortplaatsen. Dat kon
toen, omdat het spul bij de Neder-
landse overheid nog te boek stond
als onschuldig.

Chemours, dat de woordvoering
doet namens Dupont, meldt dat de
fabriek 10 jaar geleden gestopt is
met het storten van C8-bevattend
afval in Dordrecht. ,,Vóór 2006
heeft Dupont stortplaatsen in de
omgeving gebruik voor het opslaan
van zijn restafval, en daar zat ook
C8-bevattend afval bij,’’ aldus Che-
mours. Daarbij is volgens het be-
drijf altijd conform de geldende
wet- en regelgeving gewerkt.
,,Hierover is ook gerapporteerd aan
het bevoegd gezag. Wij werken ook
nu mee door informatie te verstrek-
ken aan de betrokken instanties.’’

Onderzoek ingifwijk
DegemeenteDordrecht begint dezeweek

een groot onderzoek omuit te vinden ofC8 in

deDordtseMerwedepolder in de grond en

het grondwater zit.

800gezinnenwonenopeenstortplaatsdiewellichtookC8vanDupontbevat

Weerstand tegen sekslesje in de Kamer
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