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In 1971 stond ons dorp op z’n kop. Als landelijke 
winnaars van het populaire televisieprogramma 
‘Spel zonder Grenzen’ mocht het elite sport- en 
spelteam met Linner jongens en meisjes het 
grote avontuur in Europa aangaan. De dorps- 
en landseer werd internationaal verdedigd voor 
de ogen van miljoenen kijkers. Op menig Linner 
verjaardagsfeestje komt dit huzarenstukje – na 
een paar biertjes en in een bui van nostalgie –
nog geregeld voorbij. 

De makers van de Linner Revue besteden dit 
jaar extra aandacht aan deze bijzondere presta-
tie. Een verwijzing naar de saamhorigheid van 
weleer en een uitroep tegen verdere individua-
lisering van de maatschappij. Waar kunnen wij 
als klein dorp samen groot in zijn? En hoe kun-
nen wij er in de komende jaren voor zorgen dat 
we ook weer samen groot zullen worden? Een 
beschouwing die veel verder en dieper gaat dan 
dat u op het eerste gezicht zou denken. 

Het artikel dat  onlangs in De Limburger werd 
gepubliceerd over de heroïsche en historische 
deelname aan het ‘Spel zonder Grenzen’, nu 
bijna een halve eeuw geleden, zette mij aan het 
denken. ‘Spel zonder Grenzen’ stond symbool 
voor Europese verbroedering en wederzijds be-
grip en heeft zeker bijgedragen tot de vorming 
van de ‘Europese Unie’. Niet voor niets werd 
de show geproduceerd door de “Europese Ra-
dio-unie” en was de insteek mede het kennis 

maken met Europa, haar landen en haar inwo-
ners in een tijd dat de komst van de televisie 
het wereldbeeld van de mensen aanzienlijk 
vergrootte. 

Europese samenwerking en eenwording heeft 
ons Europa geen windeieren gelegd: welvaart 
en vrede. Ik vind het pijnlijk te moeten constate-
ren dat er steeds meer anti Europese sentimen-
ten de boventoon lijken te voeren. 

De klucht rond de Brexit bijvoorbeeld is als een 
‘Spel  (met of) zonder Grenzen’ verworden. Het 
Britse Lagerhuis heeft inmiddels meer weg van 
een lawaaierige zeskamp dan van een bestuur-
lijk instituut. Het drijft een wig tussen Groot-Brit-
tannië en Europa en saamhorigheid is  ver te 
zoeken.  

Het gedachtegoed van de Linner Revue  zou 
meer omarmd mogen worden. Wat mij betreft 
keren we terug naar de tijd van Dick Passchier 
en samen dingen doen. 

Prins Frans II had in 1971 – wellicht geïnspi-
reerd door de zeskampcup – de spreuk “Lin 
altijd bovenin, Alaaaf!”. Ikzelf vind in de huidige 
situatie de spreuk van Prins Toon I van enkele 
jaren later (1977) nog altijd actueel:  “Klink ins 
mit diene buurman, misjien veltj d’r waal mit”.

Mr. G.G.J. Geerlings 

Spel met of zonder grenzen?

Willem II Singel 43 • 6041 HR Roermond • 0475-723333
St. Annalaan 21, 6214 AA Maastricht • 043-4100120

www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl 20
19

33
00

04

Mensen die mij een beetje 
kennen, weten dat ik een 
meer dan gemiddelde 
interesse heb in de twee 
wereldoorlogen die onze 
aardbol in de twintigste 
eeuw hebben geteisterd. 
Een liefhebberij die ove-
rigens ook door mijn 
kantoorgenoten wordt 
gedeeld en tijdens menige 
lunch voor gespreksstof  
zorgt. Het krantenbericht 
van het afgelopen week-
end over de mogelijke on-
schuld van Marinus van 
der Lubbe was dan ook al 
snel een dankbaar onder-
werp van gesprek.  

Om uw herinnering een beetje op te frissen: 
Van der Lubbe is in Duitsland in 1933 ter dood 
veroordeeld voor het in brand steken van de 
Rijksdag in Berlijn op 27 februari van datzelfde 
jaar. Hij was een nagenoeg blinde metselaar, lid 
van de communistische partij en afgereisd naar 
de Duitse hoofdstad om daar te protesteren te-
gen het opkomende nationaal socialisme. 

Met hem werden nog drie andere leden van de 
communistische partij terecht gesteld. Omdat 
Marinus geen prater was en de andere ver-
dachten wel goed van tongriem gesneden wa-
ren, was Van der Lubbe uiteindelijk de enige die 
werd veroordeeld. Een vonnis dat voor juristen 
in meerdere opzichten zeer interessant is.

Adolf  Hitler was in februari 1933 net benoemd 
tot Rijkskanselier van Duitsland en gebruikte 
de brandstichting per direct om een groot deel 
van de macht naar zich toe te trekken. Burgers 
werden hun grondrechten ontnomen en nog 
diezelfde nacht vonden er invallen in partijkan-
toren plaats en werden er meer dan duizend 
politieke tegenstanders van de nazi’s opgepakt. 

Omdat het de drie medeverdachten van Ma-

rinus was gelukt vrijge-
sproken te worden, werd 
ook de rechterlijke macht 
in Duitsland grondig her-
zien. Van onafhankelijke 
rechtspraak – één van de 
hoekstenen van een de-
mocratische samenleving 
– was al snel geen sprake 
meer. Alle rechters waren 
loyaal aan de nazipartij 
en beoordeelden vanuit 
dat oogpunt hun zaken. 
Rechters die daar niet 
aan wilden meewerken, 
werden ontslagen en ge-
vangen gezet.  

Vrijwel direct na de brandstichting rees al de 
vraag of  Marinus wel daadwerkelijk de dader 
was of  dat er simpelweg een zondebok was 
gezocht. De vuurzee in de Rijksdag kwam de 
nazi’s immers verdacht goed uit. In het recente 
krantenartikel wordt melding gemaakt van een 
lid van een naziknokploeg die na de oorlog bij 
een notaris een verklaring heeft laten opstellen 
waarin hij heeft opgetekend dat de Rijksdag al 
in brand stond toen hij in de ochtend van de 
27ste februari 1933 met Van der Lubbe bij het 
parlementsgebouw arriveerde. Van der Lubbe 
was eerder die ochtend al door hem aange-
houden voor een andere akkefietje. Hij kon de 
brand dus simpelweg niet gepleegd hebben. 

Dergelijke zaken zijn dankbaar voer voor com-
plottheorieën. In mijn optiek bewijst de ‘zaak 
Van der Lubbe’ in elk geval dat het hebben 
van een deugdelijke procesvertegenwoordiging 
in samenwerking met een in de grondwet ge-
fundeerd rechtssysteem onontbeerlijk zijn in 
een moderne democratische samenleving. Ze-
ker in een tijd waarin steeds meer excentrieke 
eenlingen de bestuurlijke touwtjes in handen 
krijgen… 

Mr. G.G.J. Geerlings 

“(On)schuldig?”


