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ind 1940 – Marcel Franckson was 19 en zat in zijn twee-
de kandidatuur geneeskunde – trad hij met een aantal
studenten toe tot het gewapend verzet. De groep wilde

vooral de Belgen tijdens de bezetting wakker schudden. Zijn
vader, die al tijdens WOI in het verzet ging, leidde de groep. 
Ze publiceerden een clandestiene krant, Ça ira, Les Nazis à la
lanterne, die met een bijtende ironie de zogeheten suprematie
van het Herrenvolk op de korrel nam.

“Wij waren ons al in 1938 bewust van de gevaren van het
nazisme”, vertelt dokter Franckson. “Reeds in 1939, toen ik aan
het Atheneum van Brussel afstu-
deerde, maakte ik deel uit van 
een Waalse studentenorganisatie
die zich afzette tegen de nazi-
ideologie.”

De strijd voor de vrijheid
Het was vooral de verdediging

van de vrijheid die de jongeren in
die tijd bezig hield. Zij wisten dat
het Hitlerregime een einde stelde
zowel aan de collectieve als de in-
dividuele vrijheden waarop onze
democratie geschraagd is. “Hitler
schafte de politieke partijen af “,
vervolgt Franckson. “De vroegere
leden van de socialistische, sociaal-
democratische en communisti-
sche partijen werden vervolgd.
Zelfs als ze hun politieke activitei-
ten totaal opgeheven hadden. Wie
aan politiek gedaan had, werd opgesloten in concentratie-
kampen. Wij veroordeelden het raciale en racistische karakter
van het nazisme. Het feit dat een Überrasch het zogeheten 
Unterrasch tot slavernij kon dwingen was voor ons onaanvaard-
baar.”

Het was in 1936 dat Marcel Franckson voor het eerst kennis
had gemaakt met de uitwassen van het nazisme toen hij met
een aantal jongeren een fietstocht ondernam van Brussel
naar het Konstanzmeer in Duitsland. “In de jeugdherbergen
viel ons het grimmige nationalisme en de Jodenhaat op”, her-
innert hij zich. “Een van mijn reisgenoten had een Duitse
moeder en trad op als tolk. De Duitse jongeren vertelden dat
de Jugendherberge met onze komst een Judenherberge was gewor-
den. Ze maakten grappen over de Joden en zongen krijgsliede-
ren. Wij waren echt geschrokken van de militaire ingesteld-
heid van deze jongens. Vanaf hun zevende werden de Duitse
jongens bij de Hitlerjugend ingelijfd en droegen ze een militair
uniform en dolken. Op het lemmet stond gegrift Blut und Ehre
en ze waren er fier op.” 

De kiemen die hem naar de verzetsbeweging zouden drij-
ven, waren dus al heel vroeg aanwezig bij de jongeman. “In
onze geest ging het om een filosofische oorlog van de bescha-
ving tegen het nazisme.”

In mei 1940 vluchtte de familie Franckson naar Frankrijk, in
de overtuiging dat het Franse leger het sterkste van de wereld
was. Ze bereikten de Landes waar ze door de Duitsers onder-
schept werden. In augustus 1940 kwamen ze terug in België
aan. Marcel Franckson was toen 18 jaar.

Geen kinderspel
“Toen de studenten in september 1940 elkaar weerzagen aan

de universiteit, groeide al gauw de overtuiging om de strijd aan
te binden tegen les Boches. Universiteitsstudenten en leerlingen

van het Atheneum in Brussel ken-
den elkaar en vonden elkaar terug
in de Waalse studentengroeperin-
gen. De eerste maanden van de oor-
log stond het moreel van de Belgi-
sche bevolking op nul. Maar toen
de Duitsers de slag om Engeland
verloren en er niet in slaagden baas
te worden over het luchtruim, groei-
de het besef dat alles niet verloren
was. Het feit dat de Engelsen niet
dachten aan opgeven, is de trigger
geweest om in het verzet tot de ac-
tie over te gaan. Er werd een clan-
destiene krant gepubliceerd en we
verspreidden anti-Duitse vlug-
schriften, aanvankelijk aan de uni-
versiteit, maar al gauw over de hele
Brusselse agglomeratie. Van tien
man bij de start, groeide het verzet
tot wel honderd man.”

Vader Marcel Franckson sr. had tijdens WOI gewerkt voor de
Belgische regering in ballingschap in Sainte-Adresse bij Le Ha-
vre. Met die ervaring werd hij gevraagd om het verzet tegen de
Duitse bezetter tot een solide formatie om te vormen. “Mijn va-
der aanvaardde de opdracht op voorwaarde dat – en ik citeer –
het niet om kinderspel ging, maar dat het ernst was.” Ook 
Marcels broer Renaud trad toe tot het verzet. Als scheikunde-
student kon hij de groep Hotton later diensten bewijzen.

Invasie van Rusland
“Tot 1941 hield ik me voornamelijk bezig met propaganda”,

zegt Marcel Franckson jr. “Dat jaar viel Duitsland het grote
Rusland binnen. Die idioot van een Hitler maakt dezelfde fout
als Napoleon, hij zal ten onder gaan in dat immense land,
dachten wij. Bovendien sloten de communisten nu ook bij het
verzet aan. Zij hadden ervaring opgedaan in de Spaanse 
burgeroorlog. Zij waren het ook die aan de basis lagen van het
Belgische partisanenleger.”

De studies geneeskunde die hij voor de middenjury hervat-
te, vormden een ideale dekmantel voor Marcel Franckson. Zo
ontsnapte hij ook aan de verplichte tewerkstelling in Duits-
land. Toch viel de Gestapo in 1942 op een dag het auditorium
van de UCL binnen waar Franckson zijn studies verderzette.
“Het was de eerste keer dat Duitse militairen, machinegeweer
in aanslag, en burgers in zwarte leren jas het universiteits-
gebouw betraden. Ze wilden een naam horen! Gelukkig heb-
ben ze ons toen niet gevonden. Mijn broer en ik hadden alle
foto’s laten verdwijnen. We sliepen bij vrienden waar we ons
verborgen hielden. Twee of drie dagen later werd echter een
van onze vrienden opgepakt die ook actief was in het verzet.
Tijdens de harde ondervraging gaf hij toe dat zijn chef een 
student uit Leuven was...” 

Marcel Franckson moest voortaan onderduiken. Wat niet
belette dat hij zijn sabotageacties verder zette. De groep stond
bij de Gestapo bekend als de Bande Franckson des Rosaies, en
vanaf eind 1943 als Groupe de sabotage et de résistance Franckson. 

“Wij noemden ons de TUBE, wat staat voor Terroristes Unifiés
de Bruxelles et Extension. In maart 1942 pleegden we onze eerste
sabotageacties met explosieven. In onze groep zaten enkele
militairen die wisten hoe je moest omgaan met wapens, hoe
je granaten en bommen kon maken. Dat hadden ze op de Mi-
litaire School geleerd, het internet bestond toen nog niet...”

Bomaanslag
De eerste aanslag met explosieven dateert van maart 1942.

“Het was een gecoördineerde actie in samenwerking met het
Belgisch partisanenleger. In de Democratiestraat in Ander-
lecht bevond zich een lokaal van de pro-Duitse politieke partij,
het VNV. In een stoomketel hadden we twee kilogram dyna-
miet geplaatst en de lont staken we door de tuit van de ketel.
‘s Avonds, toen we wisten dat er een vergadering was, hebben
we het gebouw opgeblazen.” Het VNV-lokaal wat totaal ver-
woest. “Er waren vele doden en gewonden ‘chez les collabos’.
Hoeveel weet ik niet. Onze mannen hebben zich uit de voeten
gemaakt. Raskolnikov die terugkeert naar de plaats van de
misdaad, dat zou fataal zijn in een oorlog.”

Het avontuur liep nochtans niet over rozen. In februari 1944
werden drie leden van de groep opgepakt in Jambes. 
De schuilplaatsen werden onmiddellijk opgedoekt en omdat
de communicatie tussen de SD (SicherheitsDienst des Reichsführers-
SS) van Dinant en de Abwehr te wensen over liet, 
konden de overige leden van de groep ontsnappen en hun ac-
tiviteiten voortzetten.
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9. Verzetsman dr. Marcel Franckson getuigt

‘De beschaving versus de nazi’s’
Dr. Marcel Franckson is een van de meest opmerkelijke figuren onder de Belgische artsen/ verzetsstrijders
tijdens WOII. In 1940 richtte hij, in navolging van zijn vader, een verzetsgroep op aan de ULB. Opgejaagd
door de nazi’s, bleef hij steeds uit hun vizier. Na de oorlog zette hij zijn studies geneeskunde op een briljan-
te wijze voort en maakte hij een mooie carrière als professor klinische biologie aan de ULB. Vandaag kent
Marcel Franckson een vredig bestaat in Ukkel. Hij verloor weliswaar het zicht, maar niet zijn scherpzinnig-
heid. Alsof het gisteren gebeurd is, vertelt hij over zijn wapenfeiten tijdens de oorlogsjaren.

Dr. Marcel Franckson, met zijn 92 één van de laatste getuigen.

Doden of gedood worden
In een oorlog gelden andere wetten. Daarvan getuigt Marcel
Franckson, niet evident voor iemand die in zijn latere leven als
arts een onberispelijk parcours heeft afgelegd.

“Op een dag ontmaskerden we een infiltrant in ons schuiloord van Chimay-
Couvin. Het ging om een gewezen verzetsman die door de Duitsers was opge-
pakt en omgeschoold in de contraspionage. Hij deed zich voor als een maqui-
sard die onze groepering kwam versterken. Toen hij echter teveel vragen ging
stellen, viel hij door de mand. Hij werd ontmaskerd én gedood. In zo’n gevallen
verspilt men er geen kogel aan: wurging is even efficiënt.” 

Hoe dat in zijn werk gaat? “Je neemt een stuk wasdraad, met aan beide zij-

den een stuk hout, dat je stevig vastgrijpt. En je trekt met het koord de luchtpijp
dicht, tot de verstikking volgt. Echt niet moeilijk.” De oude man vertelt het zon-
der een krimp te geven. 

Is dat geen gruwelijke dood? “Neen toch. In Spanje werd het toegepast bij
het uitvoeren van de doodstraf. Je kan toch geen galg gaan bouwen als je op-
gejaagd wordt in het maquis. Om dat alles te begrijpen moet je weten hoe groot
de haat was tegenover landgenoten die infiltreerden om de vijand te helpen.”

Dokter Franckson maakte er een punt van om aanwezig te zijn bij een exe-
cutie die hij zelf bevolen had. Was er dan geen andere oplossing dan de verra-
ders te doden? “Wat wil je doen? Je kan in het maquis toch geen gevangene in
leven houden, hem voeden en het risico lopen dat hij je toch zal verraden. Be-
denk eens wat er gebeurt als hij ontsnapt en alles vertelt dat hij gezien en ge-
hoord heeft...”
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Angst voor de dood?
Heeft men in die omstandigheden dan

geen angst voor de dood? “Je denkt niet aan
de dood”, zegt Franckson. “Van bij het begin
weet je dat je weinig kans hebt om tot het
einde door te gaan. Je ziet je kameraden één
voor één vallen. Als je ondergedoken bent,
weet je dat je kans maakt om opgepakt te
worden. En je maakt afspraken met je kame-
raden om hetzelfde verhaal op te dissen als
je zou ondervraagd worden. Maar na verloop
van tijd merk je – in het beste geval – dat het
geluk je toelacht.”

Zijn vader heeft minder geluk gehad. Op
het einde van de oorlog werd hij opgepakt,
nadat een van zijn medewerkers onder mar-
teling bekentenissen had afgelegd. Hij werd
op zijn beurt aangehouden en gemarteld.
Drie maanden later stierf hij van ontbering in
Buchenwald.

Waren er langs Franstalige kant een aantal
artsen die de kant kozen van de rexisten, dan
was hun aandeel in het verzet evenmin te
veronachtzamen. In Brussel werd een ver-
zetsgroep opgericht in de kringen rond het
Brugmann ziekenhuis, waarin verscheidene
artsen actief waren. “In tegenstelling tot het
Franse verzet, dat degelijk georganiseerd
was, bestond het verzet in België uit aparte
en verbrokkelde groepen”, besluit Franckson.
“Het waren vooral mensen uit linkse en anar-
chistische kringen, ontgoocheld in de monar-
chie na het bezoek in 1940 van koning Leo-
pold III aan Hitler in Berchtesgaden. In België
waren liefst 42 organisaties en 13 gewapende
verzetsgroepen actief.”

Tekst: Nicolas De Pape/Dr. Yves Louis
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Over André Wynen
Marcel Franckson: “Onze wegen hebben elkaar niet ge-
kruist tijdens de oorlog, maar we wisten wel van elkaars
bestaan. Zijn parcours was helemaal anders. Hij bracht
meer dan een jaar in het concentratiekamp door en had tu-
berculose. Hij heeft de Kommandatur in de Louizalaan
overleefd. Hij had voor niets of niemand angst. Als je de Ge-
stapo ontmoet hebt, hoe kan je dan nog schrik hebben voor
een minister van Volksgezondheid, zei hij. Psychologisch
neigde hij meer naar het agressieve. De enige taal die de
politici begrijpen is een vuist in hun gezicht, waren zijn
woorden. Als ze u niet vrezen, dan krijg je niets gedaan.”

Reacties welkom:
wo2@actuamedica.be
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