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,, IG-Farben (Intresoen G€F
i meinschaft-Faften), een bq "
. drijf dat siÍds 19{5in liquidatie
.verkeer( houdt er toch ttog
::steeds een' beursnotering ln
; Frankfurt op na" ortlangs
ii diende de firma een clalm in
,i:om haar gecunfiscegde fa' brieksterreinen ln de voormalige DDR - leuna en Buna.- oP
te eisen.
Hetergerlijkeaandezezaakis
dathetberuchtebedriif nogsteeds
bestaat, alhoewelhet door h€t
in
oorlogstribunaal
Neurenbergse
werdontbondenNogergeris
1947
over de eigen
,deonbeschaamheid
:rol tijdensde oorlog Opde gmn
denwaaropIG-Farbenaanspraalt
maal$ Ireeg de bloedigstenaziten€urvorm.
Tiidensde fiveede [rereldoorloe bouwdeele Duitsechemische
mónopolister een fabriek om
tunstiubleren bandenen kunstmatigebenzinete puduceren:mflitair strategischgoederen.Buna
IG-Farzoudegrootstechemische
benfabriekwordenin Hitler-Duits
land.Voordeopbouwenproduktie
'huurde'menwerklrrachtenuit het
ernaas't gelegen concentratie
kampAuschwitz
Oider erbarmelijkeomstandigheden,opgejaagddoor criminele
kampopzichtersen overgeleverd
aan de willekeur van Himmlers
S$eliteregimentdiendenjodenen
politiekegevangenen
aan de op
bouwte werken.De karige rantsoenenvuldenhet dagelijksecalo
rieën-verbruikmaar zeerten dele
aan.Nadatallewerldírachtuit hen
deSShen
wasgeperst,selecteerde
voordegaskamers.

Zyklon-B
Macabergenoeggebruiktemen
voorde vergassingin die kampen
Zyklon-Bvan de firma Degescll
eveneenseen dochterbedrijfvan
IG-Farben.DezeZyklon-Bdistributie vond plaats onder verant
woordelijkheid
vanJ. Mrugowslry,
hoofdvan het hygiënischinstituut
vandeWaÍfen-SS.
Met hemwerdenzevenandere
Duitseartsenna de oorlogtijdens

gaathet & afarderSindsdien
tijke prorhrcentenuitstekeilL D'e
redementen liggen op een zeer
hoogpeil'Deze tak van itdustrie
beháalt-$nds haarontstaaqhonderdjaargeleden-winstendieho
gerlilgen danin adere industÍletakken In Eumpalooptde udnstgevetdheiduiteenvanviJfpnocent
in Franlnijk tot 35 plocent in
Groot-Brittannlë.Dezeophengst
realiseertmen zelfs bii een leegstanil van een kwart tot de helft
produktiecavandegeilnstalleerde
paciteit
De uuegpre kartel-veóintenis
van de vier ondernemingen.verleidt hennogsteedstot het maken
vanafspralrenovermarlrtopdeling
en $'instaandelenZij wordendan
ook bijna jaarUjks vanrvegeon
de Neuenbergseartsenproce$en geoorloofde
handelspralrtijken
be
tot de strop veroordeeld.Volgens schuldigd.Regelmatigveroordeelt
eenrecenteZwitsersestudienaar de antikartelcommissie,van de
het fuhctionerenvan het Rode Euro.pese
Gemeenschap
de onderKruis tijdens de fiveede lVereld- nemingenn'egem ongeoorloofde
oorlogzou men het Zyklon-B-gas marlrtafspralrenVandejaarlijkse
vandezeorga- vierhonderdrniljoen gulden aan
met vrachtwagens
nisatiehebbenvenoetd.
boetesdie de EG oplegtvoor dit
Daarnaastleverde lG-Farben soortdelic{en,neemtde Europese
antityphusen slaappillenv<x)rex- chemische industrie driekwaÉ
perimentenop gevangenenvan voorhaarrekening:Onderde aanBuchenwalden Auschwitzdoor geldaagdebedrijvenzijn Hoechst,
BaverenBASF.
H.Vetter, voormalig Bayercmir[aar ookhunpósitieveinvloed
ployé,preven uit met typhus,sul- op.deontwikkelingen
van de afge
famedicamenten
en andereprepa- lopeneeuwis grootgeweest.Deze
geen
raten. De middelenhadden
pmducentenbrachten veel heileigenschap zamemiddelenop de markt, mals
enkelegeneeskundige
weerlozen
de gspirine (1890) en anti-syfilis
enjoegenhonderden
dood in De bedrijfsleidingvan (1008).Verder ontdektc Habler
Bayer moet ervan gewetenheb (Nobelprijswinnaar)een procédé
ben
om kunstmest te producereq
waatdoor de landbouurprodnktie
lVeerin functie
enormkontoenemen
Na de oorlogvemordeeldehet
Helaasplegepdezelfdein$us
Neurenbelgsetribunaal IG-Far- triëlen nog stëddswandadeí Zo
ben voor haar medeplichtigtetut prcduceerdeBayerhet eerstemiTevensontbondmen de onderne litaire strijdgaschloorkolenoxyde.
bedrij- fijdens de Eerste lVereldoorlog,
ming in de oorspronkeijke
ven HoechstBayer,BASFen Ag- bij de slagom Ypere4maaKedit
fa. Tijdens het proces kregen nieuwe aanvalswapenbinnen 24
gevangenis uru vijftienduizendslachtoffers;
twaalf bestuursleden
straffen opgelegd.Niemandvan viJfduizendvan hen gingeneraan
hen mochtmit nogeenfunctiein dood"
bedrijvenbekleden.
deopgedeelde
Hetis uitersttragischdat zonel
Dat gebeurdeechter uiteinde de BRD als de voormaligeDDR
benoemde
Hoechst deze kennis 75 jaar later nog
lijk wel In 1955
F.Jaehnetot lid van de advies steedste geltlè maakt Zo exPorraad" Bayer stelde in 1S56F.ter teerdenbeidestatende laatstejaMeeraanals voordtter van de di- ren complete $rijdgasfabrieken
rectie.
aanLibië,Iran enIralc
EGtIhFe tcOrtlÍ tGFrrbcqbcmcbonzflnnlhde
lïeode ferddooibg elct
d[ tahhlrterrelnen h d,e
veormrlge DDR op Eeuol'
b€tcËrantlteH'vhfrdrs
Lrcas vand€r Eocrven
F4gerffltnocmthfloolhet
ÍGËdetl}rilsê beddlvende
alg@lrrennogrtêedr
dll vcrdlendensanrilcbanrtd
|ng|t-cnse{dgacsen&
moctvolgonrLemeensffitor toczictt van de Europecc
Gemeencchap
komenonverbodencxportin naarot'der
meerlratr lran en Ublë.
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Zàl de Duitseoverheid,nabijna
Bayerleverdeaan Iran tussen Iraanse sóldaten en weerloze
?5 jaar produktie van chemisch
1985en 1988
eeninstalatie voord9 Koerdenin noordelijklrak
produktie van fenitrothioq eeà
Debittereironievanal dezebe wapentuig,eindelijkstappentegen
is het risic! haarlevensgevaarlijke
fosforhoudende
organische
verbin- wapeningsactiviteiten
exporteurs
Dient er binnenhet
ding.OokandereDuitseproducen- dat de VerenigdeStatenen hun ondernemen?
lopen.Men kader van Europa 1992niet een
ten profiterenvan de to€genomen Eumpesebondgenoten
belangstelling
voorde'A-bomvoor drelCtin het géval van een Golf' striKer EG-toezichtop verboden
armelanden.Het Hamburgse
be oorlóghet slachlofferte worden exportente komen?
En zou,tenslotte,IG-Farbener
drijf 1VET (Water Engineering van iÍe exportpraktijkenvan de
industrie.
inheemse
Trading) leverde machihesvoor eigen
niet beteraandoen,haaraanspra-Deze
uitvoer ken oÍ voormalige fabrieltsterlevensgevaarlijke
de fabricagevan het zenuwgas
tabun en sarin aan lrak De DDR heeft de Duitse douane opge reinente latenvaren?Ot als men
verleende Khadaffi en Hussein spoordnoch tegengehoudenDe dat nietkan,minstensdegrondter
hand-en spandiensten
bij de ont- Duitse en Nederlandseindustrie beschikkingstellenvan eenÍonds
wil{<elingvan dit chemischewa- blijken in staat de bestaandeex' ter ondersteuning
van de voorÍna.
te lige kampbewoners?
pen.
portvergunningen-Pmcedures
Zij ontvingen
of te negenen
Nederlandsebedrijven gaan omzeilen
tot op hedengeenenkeleschadeevenminwijuit. VolgenseenBBCNuhetverdragtussende VSen loosstellingmaar gaan nog wel
documentaire
uit 1985
mu hetArn- de Sovjet-Unieover de vernietl' gebuktonderdeoorlogstrauma's.
wapenswordt
hêmsevedroopbalrijfMelchemie einevahchemische
chemischegrondstoffenvoor de Íitelvoerd, wordt het tiid dat aUe Drs.L.F.M.vandsr Hoevenis
fabricagehebbengelevenl In de aniÍerelandenkennisen materia' sociaal-wetenschapper
en doet
Iraanslraakse oorlog zette Hus- lenleveringenvoor de Íabricage onderme€ronderzoeknaardg
ÍaÍmaceutische
industrie.
teeen vangifgasrapensslopzetteÍL
lein het eifeary.i1

