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Neurenberg maakt goede sier met
bruin verleden
Stad van partijdagen en processen wil op werelderfgoedlijst
Achtergrond - 23 juni 2010

Neurenberg noemt zichzelf de stad van de mensenrechten. De stad wil
op de werelderfgoedlijst omdat het zichzelf ziet als de bakermat van
de internationale rechtsspraak. Minder trots is de stad op de nazipartijdagen.
Neurenberg streeft al sinds 1998 naar een plaats op de werelderfgoedlijst van
UNESCO. Eerdere pogingen om het historische centrum, de oude stadsmuur en de
verschillende kerken op de prestigieuze lijst te krijgen mislukten. In een interview
op woensdag met weekblad Die Zeit legt burgemeester Ulrich Maly uit waarom
zijn stad het nu met het nationaal-socialistische verleden probeert.
Volgens burgemeester Maly verdient Neurenberg de status van werelderfgoed
omdat de Neurenberger Processen het begin vormen van de internationale
rechtspraak. Tijdens de processen werden vooraanstaande nazi’s vanwege hun
aandeel in de Tweede Wereldoorlog door een geallieerde rechtbank berecht. De
processen worden gezien als voorloper van het huidige Internationaal Strafhof in
Den Haag. De burgemeester vindt “de rechtszaal waar de processen plaatsvonden
op cultureel en historisch gebied een unieke plek.”
Erkenning
Voor de stad Neurenberg zou de status van werelderfgoed internationale
erkenning betekenen voor de manier waarop de stad omgaat met het verleden.
“Neurenberg is met het documenteren van het verleden beduidend eerder
begonnen dan andere Duitse steden”, aldus de burgemeester, “momenteel werken
we aan een documentatiecentrum over de Neurenberger Processen.”
Boze tongen beweren dat de status van werelderfgoed de stad voornamelijk veel
geld oplevert. Volgens de Neurenbergse Abendzeitung brokkelen de enorme
gebouwen waar de nationaal-socialistische partij van Adolf Hitler haar partijdagen
hield langzaam af. De kosten van een sanering worden geschat op zeventig
miljoen euro. De status van werelderfgoed kan ervoor zorgen dat de stad dit
bedrag makkelijker bij elkaar krijgt. Burgemeester Maly wijst zulke suggesties
resoluut van de hand: “Ik verwacht niet dat Neurenberg geld krijgt uit potjes voor
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werelderfgoed. Voor ons is de status van werelderfgoed een oprecht inhoudelijke
wens.”
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