
Vergeten 
en vergeven?
Een feestelijke periode heeft ons dorp in 
zijn greep. Met een prachtige Koningsdag 
nog vers in het geheugen vond afgelopen 
weekend het door Schutterij en Drum-
band St. Martinus Linne georganiseerde 
Bondsschuttersfeest plaats in de Lin-
nerweerd. Velen van u hebben een keur 
aan in prachtige uniformen gestoken 
verenigingen door ons dorp zien trekken. 
Om daarna gezellig feest te vieren “op de 
Sjuttewei”. Heeft u al dit moois gemist of  
kunt er geen genoeg van krijgen? Geen 
probleem! Ook komend weekend is het 
weer feest en staan er wederom diverse 
schutterijen voor u klaar op het Dekenaat-
feest. 

Gisteren is in Nederland de bevrijding 
gevierd. Door heel het land vonden er di-
verse bevrijdingsfestivals plaats om te vie-
ren dat wij 70 jaar geleden zijn verlost van 
de tirannie van de Duitse bezetter. Linne 
werd overigens al in januari 1945 bevrijd. 
In de vroege ochtend van 25 januari 1945 
bestormden een twintigtal Britse Crom-
well tanks met daarop gezeten tientallen 
commando’s ons dorp. Linne was bevrijd! 
De bevrijding was spectaculair en zelfs 
uniek:  de tankcharge  was de enige op 
Europees grondgebied gedurende de 
Tweede Wereldoorlog!

Eergisteren werden alle slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog herdacht. Daar-
bij wordt ook elk jaar weer stilgestaan 
bij de gruweldaden die door de nazi’s 
werden gepleegd.  Sommigen hebben 
helaas vervolging en berechting kunnen 
ontlopen, maar nog steeds worden bijna 
honderdjarige oorlogsmisdadigers voor de 
rechter gedaagd.

Twee weken geleden waggelde Oskar 
Gröning (93) met zijn rollator de rechts-

zaal binnen. Het was de eerste dag 
in het proces, dat nog weken, zo niet 
maanden gaat duren. De man staat 
voor de rechter omdat hij wordt 
verdacht van de hulp bij de moord in 
Auschwitz op minstens 300.000 joden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn 
daden zijn niet vergeten. Zelf  hoopt hij 
op vergeving.

“Opdat wij niet vergeten”, wordt er op 
4 mei in het kader van de herdenkin-
gen vaak gezegd. 
De vrijheid die wij altijd op 5 mei 
uitbundig vieren is een kostbaar goed 
dat als vanzelfsprekend  wordt ervaren. 
Kijkend naar de vele  brandhaarden, 
overal ter wereld en soms ook akelig  
dichtbij, is leven in vrijheid geen van-
zelfsprekendheid!

Vervolging en berechting van stokoude, 
bejaarde misdadigers, personifi caties  
van wreedheid en voorvechters van 
onvrijheid, is om die reden terecht en 
geboden.

Oorlogsleed verjaart nooit, opdat wij 
niet vergeten. En vergeven? Wat mij 
betreft is een veroordeling van Gröning 
een zegen voor onze vrijheid.  

Mr. G.G.J. Geerlings 

Roerkade 8 • 6041 KZ Roermond • 0475-723333
Brusselsestraat 42 • 6211 PG Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl

20
15

15
00

55


