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Aangiftena
‘ontuchtmet
dolfijnen’
VICTOR SCHILDKAMP

ALMERE | Leonie Vestering, de
vroegere directeur van de or-
ganisatie Wilde Dieren de Tent
Uit, heeft bij de politie Almere
aangifte gedaan tegen Dolfina-
rium Harderwijk wegens ‘on-
tucht met dieren’. Het tv-pro-

gramma Rambam liet vorige

week beelden zien waarin te zien

was dat een dierentrainer een

dolfijn seksueel bevredigt, ogen-

schijnlijk om het dier te ontstres-

sen. ,,Seks met dieren is verboden

volgens artikel 254 van het Wet-

boek van Strafrecht,’’ zegt Veste-

ring. ,,Op de site van het Dolfina-

rium is ook nergens te zien dat er

een programma loopt voor

kunstmatige inseminatie. Uit het

filmpje bleek ook dat het zaad

niet werd opgevangen. De dolfij-

nen leven daar in te kleine bas-

sins en ik denk dat het aftrekken

van de dieren alleen maar be-

doeld is om te zorgen dat de

mannetjes zich rustig houden.’’

Volgens het Dolfinarium is het

‘leren afgeven van sperma’ on-

derdeel van een fokprogramma.

Jarenlang werkte hij met genoegen

voor Dupont. Hij was lid van de On-

dernemingsraad. En hij wil het nog

maar eens gezegd hebben: Dupont

heeft ook genoeg goede dingen ge-

daan. ,,Maar de negatieve dingen

laten ze nu gewoon zinken. Ze wil-

len tijd winnen. Het gaat om geld,

natuurlijk. Maar als je foutenmaakt,

moet je ook de gevolgen aanvaar-

den.’’

De oud-werknemer van de om-

streden fabriek, die niet met zijn

naam in de krant wil, vindt het ‘ge-

weldig’ dat de Inspectie SZW nu in-

grijpt. ,,Het gaat om ons welzijn. Du-

pont duikt weg voor haar verant-

woordelijkheid, en van de vakbond

had ik ook meer verwacht. Nu komt

er eindelijk druk op de ketel. Maar

het is nog niet genoeg.’’

Twee ministeries volgen de zaak-

Dupont al enige tijd: die van Infra-

structuur &Milieu en Sociale Zaken

& Werkgelegenheid. Het leidde al

tot een onderzoek van het RIVM,

dat op dit moment bekijkt wat de

gevolgen van de jarenlange C8-uit-

stoot voor het milieu zijn geweest.

De uitkomsten worden in april ver-

wacht.

Bloed
Maar toen deze krant zaterdag

schreef over de bloedtests die Du-

pont decennialang uitvoerde onder

haar werknemers, besefte de Inspec-

tie dat er mogelijk veel meer aan de

hand is. De C8-waarden die het be-

drijf in het bloed van haar eigen per-

soneel aantrof, waren ‘extreem hoog

en zorgwekkend’, zei Jacob de Boer,

‘Ookomwonendenvan
DupontscreenenopC8’

Inspectie kan bedrijf dwingen tot gezondheidsonderzoek

DORDRECHT |Oud-werknemers van de
Dupont-fabriek in Dordrecht zijn opge-
lucht: de Inspectie SZW gaat uitgebreid
onderzoek doen naar hun fabriek. ‘Ein-
delijk komt er druk op de ketel.’

INGRID DE GROOT en PETER GROENENDIJK

R Volgens toxi-
cologen is de
jarenlange uit-
stoot van C8 bij
DuPont zó om-
vangrijk en ge-
vaarlijk ge-
weest dat ook
duizenden om-
wonenden ge-
vaar hebben
gelopen.
FOTO RINIE BOON

Aanvalophet
oestervirus
YERSEKE |Het ministerie
van Economische Zaken,
de provincie Zeeland en
de oesterboeren openen
de aanval op de ziekma-
kers van oesters. Er wor-
den verschillende technie-
ken ingezet om de kwalijke
effecten van het oester-
herpesvirus en de Japanse
oesterboorder (een schelpje)
tegen te gaan.
Dat staat in een plan van
aanpak dat in Yerseke is ge-
presenteerd. De provincie
Zeeland stelt 100.000 euro
beschikbaar en het ministe-
rie van Economische Zaken
150.000 euro. De overlast
van het virus en de oester-
boorder is zo groot dat in
sommige percelen 90 pro-
cent van de oesters sterft.

Fregattegen
smokkelaars
vluchtelingen
DEN HAAG | Het Nederlandse
marineschip Zr.Ms. Van Am-
stel gaat meedoen aan een
missie om demensensmokkel
tussen Turkije en Griekenland
tegen te gaan.Het fregat neemt

tot begin juli met ongeveer 150

militairen deel aan NAVO-activi-

teiten in de Egeïsche Zee.

Dat maakten de ministers Bert

Koenders (Buitenlandse Zaken)

en Jeanine Hennis (Defensie) gis-

teren bekend. Bij de NAVO-ope-

ratie worden netwerken van

mensensmokkel in kaart ge-

bracht. De informatie wordt ge-

deeld met Turkije en Griekenland

zodat die beter kunnen optreden

tegen mensensmokkel.

Als de bemanning mensen in

nood treft, moet ze die hulp bie-

den en in veiligheid brengen.

hoogleraar milieuchemie en toxico-

logie in deze krant. ,,Er is een goede

kans dat mensen gezondheids-

schade hebben opgelopen.’’ Hij

pleitte op basis van de nieuwe feiten

voor een omvangrijk gezondheids-

onderzoek onder de huidige én

voormalige werknemers van de Te-

flonfabriek van Dupont, die tegen-

woordig onder het concern Che-

mours valt.

Chemours ziet geen reden voor

zo’n onderzoek, maar de Inspectie

houdt die mogelijkheid nu nadruk-

kelijk open. ,,Als we er aanleiding

voor zien, geeft de wet ons de

ruimte om Chemours tot een ge-

zondheidsonderzoek te dwingen,’’

zegt Paul van der Burg van de In-

spectie.

Voor de toxicologen is dat niet ge-

noeg. De jarenlange uitstoot van C8

is zó omvangrijk en gevaarlijk ge-

weest, dat volgens hen ook duizen-

den omwonenden gevaar hebben

gelopen. ,,Alle inwoners van Slie-

drecht en de Dordtse wijk De Staart

moeten gescreend worden,’’ zegt

toxicoloog De Boer. Dat zijn ruim

35.000 mensen. Ook voormalig

werknemers van de fabriek vinden

dat. ,,Ook zij zijn mogelijk de dupe

van de rotzooi bij Dupont,’’ zegt

Anton, die gisteren in deze krant

zijn verhaal deed over 37 jaar dienst-

verband in de fabriek. ,,Laat Dupont

zijn verantwoordelijkheid nemen.’’

Hij is teleurgesteld in zijn oude

werkgever, die zelf geen aanleiding

ziet voor een gezondheidsonder-

zoek. ,,Dat de Inspectie er nu op

duikt, vind ik gerechtigheid. Dupont

heeft miljoenen aan ons verdiend,

en nu kunnen we een schop onder

onze kont krijgen.’’

Een woordvoerder van Chemours

benadrukt dat Dupont de veiligheid

van de werknemers en de gemeen-

schap altijd de grootst mogelijke

aandacht heeft gegeven. ,,We heb-

ben daarbij nauw samengewerkt

met het bevoegd gezag. Onze pro-

ducten en onze werkwijze voldoen

aan de gezondheids- en veiligheids-

eisen die wereldwijd door wet- en

regelgeving aan ons gesteld worden.

We blijven de veiligheid van de me-

dewerkers en de omgeving centraal

stellen.’’

Ook ex-werknemers
zijnmogelijk de
dupe van de rotzooi
bij Dupont
–Anton


