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OPSTANDIG 
Frans Linders was een spoorstudent. 

Hij reisde van zijn geboorteplaats Nue-

nen naar de Hoogeschool in Tilburg en 

weer terug. Contact met studiegenoten 

beperkte zich tot de collegebanken. 

“Een echt studentenleven was er niet: 

het was oorlog,” aldus Linders. Toch 

gingen de lessen aanvankelijk gewoon 

door, bijvoorbeeld die van professor 

Kaag: “Een grote man die binnen-

kwam met een sigaar en enthousiast 

vertelde over de koersen op de beurs.” 

Tijdens de oorlog moest een deel van 

de studenten in Tilburg onderduiken, 

een ander deel sloot zich aan bij het 

ondergronds verzet of werd gedwongen 

‘WE BESLOTEN: 
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Frans Linders (1923) begon in 1941 zijn studie economie 
aan de Katholieke Economische Hoogeschool in Tilburg. 

Hij is de enige nog levende van de groep studenten die in 
de oorlogsjaren in Dassel werd tewerkgesteld. Aan de hand 

van een stapel bewaard gebleven brieven aan zijn ouders 
vertelt hij over die tijd. Hij doet dat in het gezelschap van 

zijn zoon Fon, die later zelf economie in Tilburg studeerde.
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waren opstandig.” In Tilburg tekende 

uiteindelijk slechts 2,2 procent van de 

studenten de loyaliteitsverklaring; een 

laag percentage gezien het landelijk 

gemiddelde. Toen de Hoogeschool niet 

langer kon functioneren, bleef oprichter 

professor Cobbenhagen zijn studenten 

trouw. Hij investeerde intensief in het 

contact. “Met Kerstmis 1943 kregen wij 

als in Duitsland tewerkgestelde studen-

ten een boekje toegestuurd met een 

begeleidende brief van Cobbenhagen.” 

tewerkgesteld in Duitsland. Zo ook Lin-

ders: “Wij moesten ons in het voorjaar 

van 1943 melden en van de bezetter 

een loyaliteitsverklaring tekenen.” Wie 

weigerde te tekenen, kreeg bericht dat 

hij naar Duitsland moest om in de oor-

logsindustrie te werken en mocht geen 

colleges meer volgen. En wie weigerde 

naar Duitsland te gaan, riskeerde repre-

saillemaatregelen tegen familieleden. 

Vanuit de Hoogeschool in Tilburg werd 

de studenten niets opgelegd, maar de 

studenten zaten op een lijn: “Onder-

ling hebben we gewoon besloten: die 

verklaring tekenen we niet, punt uit. 

Wat denken ze wel, die moff en. We 
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mitrailleurs.” Dagen of nachten van 

twaalf uur aaneengesloten werken, 

waren geen uitzondering. De studenten 

probeerden intussen het productiepro-

ces stiekem te vertragen en zo minder 

wapens af te leveren. Linders “Dat werk 

moesten we doen op een paar sneden 

van dat zure brood met stroop en een 

bak waterige soep per dag waar wat 

koolraap inzat of zuurkool.” In het begin 

waren de leefomstandigheden nog niet 

zo slecht. Met een paar levensmidde-

lenbonnen konden ze voedsel kopen in 

het dorp. Daar woonden drie katho-

lieke families die de studenten hielpen 

waar mogelijk, samen met de pastoor. 

Studenten uit Breda, Nijmegen, Hel-

mond, Wageningen, Delft en Tilburg 

werden in doorgangskamp Ommen 

verzameld en daar een kleine week 

ondergebracht. Een studentikoze 

sfeer overheerste, vertelt Linders. “In 

onze barak, die de naam ‘de Klos’ 

kreeg, wachtten we maar af wat er 

zou gebeuren.” Professor Kaag kwam 

de studenten uitzwaaien toen het 

transport naar Duitsland vertrok. “We 

kwamen uiteindelijk terecht in Dassel, 

een vriendelijke en heuvelachtige kleine 

plaats.” Bij aankomst werd hij vrijwel 

meteen in een fabriek aan het werk 

gezet. “Wij draaiden onderdelen voor 

Tussen mei 1943 en september 1944 

schreef Linders zijn ouders gemiddeld 

twee brieven per week. Het thuisfront 

was daardoor op de hoogte van het 

schrale rantsoen en de toenemende 

uitputting. Zij stuurden pakjes met 

levensmiddelen. “Het brood dat werd 

opgestuurd was ook wel eens beschim-

meld. Je had rode en groene schimmel. 

Rode kon je nog opeten maar groene 

was gevaarlijk.” 

‘ Je had rode en groene schimmel. 
Rode kon je nog opeten maar 
groene was gevaarlijk.’

RODE OF GROENE SCHIMMEL
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BEVRIJD
Vanaf september 1944, toen Zuid-Ne-

derland bevrijd was, was het tot dan toe 

redelijk functionerende postverkeer niet 

langer mogelijk. Het voortdurend over-

komen van geallieerde vliegtuigen (‘vlie-

gende forten’) in die tijd, staat Linders 

nog helder voor de geest. “Wij hoopten 

dat ze de fabriek gingen bombarderen. 

Dan zou het afgelopen zijn. Tijdens een 

wandeling door het dorp werden wij 

plotseling omsingeld door een grote 

menigte. Men dacht dat wij Ameri-

kaanse piloten waren. Zij wilden ons 

lynchen. Een arbeider van de fabriek 

redde ons: ‘Sie arbeiten bei uns’. De 

menigte droop vervolgens af.” Een zeer 

bedreigend en beangstigend moment 

voor de jongens, waarover Linders op 

afstand ook zijn ouders inlichtte. Zijn 

ouders hebben alle brieven uit Dassel 

bewaard en na de oorlog aan hun zoon 

teruggeven. Een schoenendoos vol. 

Daarin zit ook het bidprentje van Janus 

Brekelmans, zijn kameraad uit Tilburg 

die op 4 december 1944 stierf aan 

difterie in een nabijgelegen ziekenhuis. 

De studenten gaven hem een tijdelijke 

rustplaats in Dassel. De brieven die Lin-

ders van zijn ouders ontving, heeft hij 

helaas niet meer. Die zijn kwijtgeraakt 

op de terugweg. Met zijn kameraden 

wist hij op een onbewaakt moment te 

ontsnappen. “Op een zaterdag in april 

1945 viel in de fabriek ineens de stroom 

uit. Onze bevrijders hadden de centrale 

in Hamelen onklaar gemaakt.” De 

Duitsers begeleidden de studenten uit 

de fabriek in colonne ‘zum Osten’. Bij 

een wisseling van de wacht zagen Lin-

ders en zijn vrienden de kans schoon 

om weg te lopen en zich in het bos te 

verstoppen. “Toen kwamen we bij een 

dorpje en daar zagen we de lakens en 

de hemden buiten hangen. Dat was de 

overgave. Dat is het moment geweest, 

dat wij bevrijd waren.” 

‘Dat werk moesten we 
doen op een paar sneden 

van dat zure brood 
met stroop en een bak 
waterige soep per dag.’
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NA DE OORLOG
Het zou nog ruim een maand duren 

voordat Linders en vier medestudenten 

weer thuiskwamen. Een snelle evacuatie 

was onmogelijk. Na hun ontsnapping 

besloot het vijftal terug te gaan naar de 

bevriende families in Dassel, waar zij 

met open armen werden ontvangen. 

Vanuit het dorp zijn de jongens op de 

fi ets vertrokken. Via omzwervingen 

in opvangkampen bereikten zij de 

Nederlandse grens, negen maanden 

na de laatste briefwisseling met thuis. 

Daar werd Linders opgewacht door zijn 

broer en buurman. Een half jaar heeft 

hij nodig gehad om aan te sterken. “Ik 

kon nog amper een boek lezen en wilde 

toch verder gaan studeren.” Linders 

heeft zijn studie weer opgepakt na de 

oorlog, in 1946. In 1950 is hij afgestu-

deerd. “Er was geen tijd om over de 

oorlog na te denken: alles stond in het 

teken van de wederopbouw. We moes-

ten vooruit. Studenten op de Hooge-

school kenden elkaar niet meer en over 

onze ervaringen in de oorlog werd niet 

gesproken.” Na zijn studie economie 

ging hij aan het werk als directiesecre-

taris van een textielbedrijf in Helmond. 

Later kreeg Linders een aanbod om eco-

nomisch directeur te worden van een 

ziekenhuis in Oss. Daar is hij gebleven 

tot zijn pensioen. In de tussentijd hield 

hij contact met zijn ‘vier fi etsvrienden’, 

die inmiddels allemaal gestorven zijn. 

Samen met zijn vrouw Ine, met wie hij 

ruim zestig jaar gelukkig getrouwd is, 

keerde hij na de oorlog nog één keer 

terug naar Dassel om de families te 

bedanken voor hun hulp en steun. De 

familie Linders woonde in mei 2015 de 

Academische Herdenking bij in de aula 

van Tilburg University. “Een weldadige 

bijeenkomst.” De gedenkplaquettes 

voor de omgekomen studenten in 

oorlogstijd werden opnieuw onthuld 

en kregen een waardige plaats bij het 

borstbeeld van Martinus Cobbenhagen. 

Linders kan ook over dít moment nog 

levendig vertellen. Op een van de hou-

ten panelen zag hij de naam staan van 

Janus Brekelmans, zijn kameraad. 

PROJECT VRIJHEID 
DOORGEVEN 
Het interview met Frans Linders is on-

derdeel van het project ‘Vrijheid door-

geven’ van het Tilburg Cobbenhagen 

Center. Dit meerjarige project houdt 

zich bezig met de toekomst van het 

 gedenken. Nu er steeds minder over-

levenden van de Tweede Wereldoorlog 

onder ons aanwezig zijn, wordt de 

vraag ‘hoe vrijheid door te geven’ 

steeds belangrijker. Hoe zorgen we 

 ervoor dat de oorlogsgeschiedenis, 

 bijvoorbeeld die van onze universiteit, 

niet verloren gaat? En hoe verbinden 

we de verhalen van toen met de ver-

halen die nu leven onder studenten? 

‘Vrijheid doorgeven’ startte medio 

2015 met een Academische Herdenking 

ter nagedachtenis aan Martinus 

 Cobbenhagen en de (omgekomen) 

 Tilburgse studenten in oorlogstijd. Op 

dit moment worden verschillende ver-

halen verzameld. Niet alleen verhalen 

van (familieleden van) studenten die de 

oorlog hebben meegemaakt. Ook 

wordt aan de huidige generatie  studen-

ten gevraagd te vertellen hoe zij tegen 

de oorlog aankijken. In 2016-2017 zal 

dit resulteren in een boekpublicatie, 

een tv-documentaire en een digitaal 

monument voor de universitaire 

 gemeenschap. 

Wilt u het gedenkproject 

(fi nancieel) steunen? Kijk dan op 

www.tilburguniversity.edu/

vrijheiddoorgeven

‘ Ik kon nog 
amper 
een boek 
lezen en 
wilde toch 
verder 
gaan 
studeren.’


