
Carla Bartlett won als eerste

een rechtszaak tegen Dupont.

,,Ik dank God dat ik nog leef.’’

Steve Snyder (65) sloot zich

aan bij de rechtszaak tegen

Dupont. ,,Dupont sucks.’’

Jacky Roerk (22) is zwanger. ,,Het

water is hier niet gezond. Dat weet

iedereen. Ik wil een gezonde baby.’’
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E
lke morgen, als ze zich
aankleedt, kijkt Carla
Bartlett even naar het
litteken dat van haar
buik naar haar rug
loopt. Het herinnert
haar aan alles wat haar

leven sinds 1996 op z’n kop zette. De
tumor die uit haar lichaam werd ver-
wijderd. De angst dat de ziekte terug-
keert. Maar ook de rechtszaak, waar-
door ze uiteindelijk het wereldnieuws
zou halen als de vrouw die een miljar-
denbedrijf op de knieën kreeg. ,,Ik
denk nog steeds weleens: gebeurt mij
dit allemaal echt? Ik ben een moeder
van twee uit Ohio. Alles wat ik wil, is
een normaal leven.’’

Bartlett (51), een secretaresse uit het
plattelandsdorpje Coolville, geeft voor

Decommotie rondde
Dupont-fabriek in

Dordrecht staat niet op zichzelf.

In hetAmerikaanse stadje

Parkersburgwoedt al 15 jaar

een juridisch gevecht rondom

een vergelijkbare fabriek van

Dupont over de uitstoot van

C8. ‘Hetwordt hier nooit

meer normaal.’

REPORTAGE IN DEVS IS DEEERSTEC8-VEROORDELINGVANDUPONTEENFEIT

Niemand drinkt nog uit
de kraan in Parkersburg

‘Het isnietniksom

alssimpelevrouwte

strijden tegenzo’n

grootbedrijf’

het eerst een interview. Eerder zag ze
het niet zitten. Ondersteund door
een wandelstok en een goede vrien-
din arriveert ze op de afgesproken
plek. ,,Het is niet niks om als simpele
vrouw te strijden tegen zo’n groot be-
drijf,’’ zegt ze. ,,De druk was enorm.
De afgelopen 20 jaar waren zwaar.’’

In november 1996 krijgt Bartlett te
horen dat ze lijdt aan nierkanker. Ze
heeft dan net een zoontje gekregen.
,,Ik dacht: is dit het dan? Moet Alex
zonder moeder opgroeien? Maar god-
zijdank verliep de operatie goed. Daar
dank ik God nog elke dag voor.’’

Een paar jaar later krijgt ze een uit-
nodiging voor een bloedonderzoek.
Het heeft te maken met C8, een stof
waar ze nog nooit van heeft gehoord,
maar die volgens deskundigen nier-
kanker kan veroorzaken. ,,En uit die
test kwam dat ik veel te veel van die
stof in m’n bloed had. Ik drink thee,
heel veel thee – en dat spul bleek in vervolgoppagina 16

ons leidingwater te zitten. Wisten wij
veel. Ik wist wel dat de Dupont-fa-
briek bestond, maar niet dat ze die
rotzooi in het water stortten.’’

Bartlett gaat in zee met een advo-
caat die haar belangen wil behartigen,
net als die van veel anderen uit het ge-
bied. Na jaren van onderzoek wordt
uitgerekend haar zaak in 2015 als eer-
ste voor de rechter gebracht. Drie we-
ken lang zit ze tussen haar advocaten
in de rechtbank, luisterend naar des-
kundigen die allemaal hun oordeel
over haar situatie geven. ,,Het was af-
schuwelijk,’’ zegt ze, in tranen. ,,Voor


