
DuPont

DuPont is al een heel oud bedrijf. De oprichter was Éleuthère Irénée du Pont 
de Nemours. Een Franse immigrant in Noord-Amerika, die de Franse 
Revolutie van 1789 ontvluchtte. In 1802 werd het bedrijf opgericht. Hij begon 
met de productie van buskruit in de staat Delaware., met kapitaal en 
machines uit Frankrijk. In Nederland heeft DuPont zes bedrijven. In Dordrecht
is de oudste vestiging op de Staart operationeel sinds 1962. 

Gebakke lucht
Omdà we onder de rôôk van Chemours weune, krege me brievebuspost van
de gemêênte Slierecht. ’Onder de rôôk’ mag ie letterlijk neme, want tusse
1970 en 2012, dus 42 jaer lang, is t’r flink wà troep uit de schoorstêêne van ’t
ouwe DuPont over ons uitgestort.

PFOA 
Eêlijk is êêlijk: ik hà nò nooit van perfluoroctaanzuur gehoord. Nou is mijn
schaaikundige kennis ok wel bepaarekt gebleve tot ’n ontploffinksie tijdes een
netuurkundeles van mêêster Eckhart op de mulo destijds. Dat PFOA gebruikt
wier voor de anti-aanbaklaog in de koekepan is me pas in oktober 2015
duidelijk geworre. Toe zag ’k op tillevisie een rippertaozie van ’EênVendaeg’



over wat ’r in Amerikao bij dà bedrijf het afgespeuld en wier de link gelege
naer de Dordtse vestiging.

In de gemêêntebrief staot ok een kaortie. Eên stuk is paors, tusse de
spoorbrug en de grens mè Paopendrecht, en ’n grôôter gebied is blaauw.
Paors is aareg, want dan, zegge de loi die d’r verstand van hebbe, kà je, as ie
d’r lang hè rondgelôôpe, wel is perbleme mè je lever gekrege hebbe. As ie in
’t blaauwe gebied weunt of geweund het, dan zalle d’r, zegge diezellefde loi
die d’r verstand van hebbe, gêên negetieve gezondhaaidseffecte weze. Nou,
dà ‘s ’n hêêle gerusstelling, want wij weune al sund 1978 in ’t blaauwe gebied
en hebbe dus 34 jaer lang kanne meegeniete van de langzaome vergiftiging
van d’n omgeving.  

Om nog mor is êêlijk te zijn in dut stuksie. Ik het ’t nie zô op dat soort
zoethouweraaichies. As t’r op de tillevisie weer is ’n grôôte brand in beeld
komt, waerbij roetzwarte rôôk wor uitgebraokt, dan hoor ’k in 9 van de 10
gevalle dat ’r gêên gevaer is voor de volleksgezondhaaid. Tuurlijk, de rôôk
was zô roetzwart omdat ’r in dat nog naesmeulende gebouw tevaallig nie net
een nieuwe paus was gekoze. Aanders was de rôôk naer goed tredisjenêêl
gebruik wel wit gewist. Nou weet ik tevaallig, dat de Vaticaonse witte rôôk ok
’n chemisch truucsie is. 

In Dordt – vlakbij de tunnel naer ’s-Graovendêêl, dus vaailig hêêl ver weg van
de febriek van Chemours én uit de wind – is ’n infermaosieaevond gehouwe.
Helaos kon ’k ’r nie bij zijn, mor ik het opgezocht wat ’r dien aevend is
gezeed. D’r wor ’n bloedsteekproef gedaen om te kijke of t’r echt allêên mor
rôôk is en gêên vuur. Daernae wor beslote of t ’ r ’n grôôt
gezondhaaidsonderzoek komt.

En dan te bedenke dat de reclaome voor zô’n Tefalpan je een jaerelang anti-
aanbak plezier belooft. We doen d’r elleke keer opnieuw nog gêên drie jaer
mee. Dà zal aa mijn bak- & braedvermoge legge, mor ’k vingk die reclaome
allêên al gebakke lucht!

Gert 


