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V
anuit hun slaapkamer

zien ze het fabriekster-

rein van Dupont lig-

gen. ,,We sliepen altijd

met de ramen open,’’

zegt Annelies Stam.

,,We wisten wel dat het een che-

misch spulletje was, maar niet

over dat goedje C8. En nu? Nu

vragen we ons af wat er in ons

bloed zit. En wat het met onze ge-

zondheid heeft gedaan.’’

Het gonst in de Merwedewijk, de

buurt die pal naast de Dupont-fa-

briek ligt. En niet alleen bij Ben

en Annelies Stam, het echtpaar

dat van alle Dordtenaren mis-

schien wel het dichtst bij het ter-

rein ligt, amper 200 meter ervan-

daan. Nu ze weten wat er in het

bloed zit van Jan en Ineke, van

een paar straten verderop, vraagt

iedereen het zich af. Hoe zit het

‘Hier sterven
wel heel veel
jongemensen
aan kanker’

De zorgen bij omwonenden van de Dupont-fabriek in Dordrecht
groeien met de dag.Wat voor risico’s hebben ze jarenlang gelopen?
En wat heeft de uitstoot met hun gezondheid gedaan? ,,We dachten
weleens: wat is dat rare spul op onze auto?’’

INGRID DE GROOT en PETER GROENENDIJK

kwam. Een buurman van hier, die

was ook net 50 toen hij een hart-

infarct kreeg. En nu heeft hij kan-

ker. Overal gaan mensen dood,

maar hier zijn het er wel heel

veel. En ze zijn jong.’’

34 jaar geleden betrokken Ben en

Annelies hun hoekwoning met

voortuintje, met uitzicht op Du-

pont. Ze konden kiezen: alle hui-

zen stonden leeg na een grote bo-

demsanering, die nodig was ge-

weest omdat de woonwijk op een

oude chemische stortplaats was

gebouwd. Maar de grond was

weer schoon. ,,De verhuurder zei:

kies maar een huis uit.’’

Nare lucht
Natuurlijk vroegen ze zich wel

eens af wat het allemaal precies

was, wat uit al die pijpen op het

fabrieksterrein kwam. ,,Als we de

hond uitlaten, ruiken we er vaak

een nare lucht. Maar wisten wij

veel wat er gebeurde?’’ Ze vroegen

zich soms af wat er was gebeurd,

als de brandweer midden in de

nacht naar het terrein vloog. Of

wat die witte stof was die op hun

auto lag, net als bij de buren. Ben:

,,Het leek wel cocaïne. Dan lag er

een kaartje in de bus, dat we onze

auto gratis konden laten wassen.

ONGERUSTHEID |Omwonenden van Dupont in Dordrecht zijn steeds

Nu vraag ik me af: wat was dat

voor spul?’’

Zorgen
Nu het bloedonderzoek van Jan

en Ineke van Genderen heeft aan-

getoond dat er hoge concentraties

C8 in het bloed van omwonenden

en werknemers kunnen zitten,

groeien de zorgen. Dat merken ze

ook in het Albert Schweitzer zie-

met ons? En wat heeft het al die

jaren veroorzaakt?

Er gingen wel heel veel mensen

jong dood aan kanker, zegt het

echtpaar. Ze noemen vier buur-

mannen die rond hun 40ste wer-

den getroffen door een hartin-

farct. 8 maanden geleden kreeg

Ben (53) er zelf ook één. ,,Nu

vraag ik me af of het door C8

‘Watwas dat
voorwit spul
dat dan op
onze auto lag?
Het leekwel
cocaïne’

De man legde ruim 10 kilome-

ter af, van het vliegveld tot de

Brusselse deelgemeente

Schaarbeek. Daar was hij eer-

der die ochtend in de taxi naar

de luchthaven gestapt.

Het Belgische federaal par-

ket gaf gisteren opnieuw een

opsporingsbericht uit. De nog

altijd voortvluchtige terrorist

duwde op 22 maart een baga-

gewagentje vol explosieven

door de vertrekhal, naast de

twee terroristen die zich kort

voor 8.00 uur ’s ochtends op-

bliezen.

De manmet het donkere vis-

sershoedje liet zijn karretje

met een zwarte tas erop achter

bij de bagage van de andere

terroristen. Er volgden twee

zware ontploffingen, maar de

springlading van de voort-

vluchtige ging niet af. De ver-

dachte was toen al het luchtha-

vengebouw uitgewandeld.

Waarom hij ervandoor ging, is

onduidelijk.

Direct na de aanslagen ver-

spreidde de politie videobeel-

den waarop de man was te

zien. Maar het lukte tot nu toe

niet om hem te traceren.

Gisteren bracht justitie in

België nieuwe bewakingsbeel-

den naar buiten. De brildra-

gende terreurverdachte blijkt

direct na de aanslagen van het

vliegveld in de richting van het

centrum van Brussel te zijn ge-

wandeld.

De politie heeft de route die

hij aflegde gereconstrueerd. In

zijn lichte regenjas liep hij voor

het Sheraton Hotel langs. Te

zien is hoe mensen verschrikt

richting de terminal kijken,

waar net de ontploffing is ge-

weest. Sommigen zijn naarstig

aan het bellen. De terrorist

trekt een klein sprintje en slaat

rechtsaf de parkeerplaats van

ROTTERDAM/BRUSSEL |De nog altijd voortvluch-
tige dader van de aanslagen op het vliegveld
in Brussel heeft na de terreurdaad zeker 2 uur
lang door de hoofdstad gelopen, blijkt uit gis-
teren vrijgegeven bewakingsbeelden.

GERBEN VAN ’T HOF

Terroristmethoedje liep

De jas die hij in
Zaventem
achterliet is ook
nog niet terecht

Z Justitie in België heeft aan de hand van bewakingsbeelden de route gerecon-
strueerd die de derde Zaventem-terrorist aflegde. Veel beelden zijn vrijgegeven
in de hoop op tips. FOTO’S BELGA


