DE JAREN 1940-1945
REDE
UITGESPROKEN OPDENZEVENTIENDENSEPTEMBER1945
DOOR DEN FD. RECTOR-MAGNIFICUS DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL

Dr S.GJ.OLIVIER

II. V E E N M A N & Z O N E N • W A G E N I N G E N

Dames en Heeren,

Zware stormen zijn over ons aller hoofden heengegaan, sinds wij in
September 1940 hier te zamen waren. Na bijkans vijf lange jaren van
onderdrukking en terreur en van een vernedering zoo diep, dat ze voor
menigeen niet langer te dragen scheen, is dan eindelijk de dag deibevrijding gekomen, waarnaar wij allen zoohartstochtelijk verlangden.
Ondanks veel weemoed om wat verloren ging, heeft groote blijdschap toen onze harten vervuld naast groote dankbaarheid en bewondering voor de daden van onze geallieerden, zonder wier hulp de
verlossing uit de ondraaglijke tirannie niet mogelijk ware geweest. Met
dankbaarheid en eerbied gedenken wij de velen hunner, die in ons
vaderland bij den slag om Arnhem en elders vielen en niet:minder gaan
onze gedachten naar onze dappere landgenootcn, die op het binnen-,
landsche front, voor het vuur-peloton, in concentratiekampen of met
de wapens in de hand het leven moesten laten. Groot zijrv de bressen,
die er in de rijen van de studenten van Nederland zijn geslagen en ook
onze Hoogeschool heeft haar tol moeten betalen.
Gedurende de bezettingsjaren werden de studenten J . K. S. Anema,
B. Pli. de Beaufort, Ph. Corts, S. van Delden, W. E. Langguth Steuerwald en J . J . Zomer gefusilleerd, terwijl de assistent Ir J . B. Nijhoff
e n d e studenten G. A. Bccrling, G. Fijn van Draat, D.van der Knaap,
N . G. Poclstra, A. A. Sybcnga en M. A. Tinkelenberg in concentratiekamp of gevangenis om het leven kwamen. Bovendien verloor de
student J . W. Schouten tijdens een verzetsactie zijn jonge leven en
vielen de studenten J . A. van Dongen en J . C. Al. Kerstiens op het
veld van eer. Het wil mij voorkomen, dat de .oprichting van een
blijvend gedenkteeken te hunner nagedachtenis een ecreplicht voor
hunne Alma Mater is.
Sedert wij hier het laatst in openbare Senaatszitting te zamen waren
om de fata onzer Hoogeschool te vernemen, heeft deze verder het verliesdoor overlijden te betreuren gehad van het lid van het College' van
Curatoren G. van den Bussche, den hoogleeraar Mr A. Neylzell de
Wilde, van den oud-Presidcnt-Curator J h r Dr S. van Gitters, de oudhoogleeraren Dr A. II. Berkhout, T. J . Bczcmcr, Dr A. II. Blaauw en
Dr G. Grijns, den oiid-lcctor II. F. Hartogh Heys van Zouteveen, den
oud-administrateurjlir Ir W. Laman Trip, den landbouwkundige Dr
W. A. J . Oosting, den rijkslandbouwingcnieur Ir IJ. Brouwers, de

amanuenses A. W. Bouman en A. G. Eimers, den klerk G. T h . van
Wijk, den knecht bij de proefvelden G. v. d. Brink en de studenten
S. Boon, M. Brockens, R. V. Coenen, B.Duintjcr, H.A. Have,J . Scinstra,J . R. Sncll,J . H. Steketee en A. W. Suringar.
Zij allen zullen in dankbare herinnering bij ons blijven voortleven.
Ik verzoek U te hunner ecre een oogenblik U van Uw zetels te verheffen en hen in eerbiedige stilte te willen herdenken.
Verder moet ik helaas nog vermelden, dat de scheikundige Dr G.
Berger, de assistente Ir Elticn Krijthc ende studenten A. M. C. Dolk,
J . de Konink, J . II. Kremer, J . T h . Oudemans, J . E. van der Slikke
en W. W. Tölke tot heden vermist zijn. De meesten van hen werden
indertijd naar Duitschland gevoerd, zoodat demogelijkheid bestaat dat
ze door de Russen werden bevrijd en alsnog in leven zijn. Laat ons
hopen, dat die mogelijkheid werkelijkheid zal blijken te zijn.
Ik behoef U niet er a a n te herinneren, Dames en Heeren, dat de
afgeloopen jaren voor onze Hoogeschool jaren van sterke politieke
spanningen waren, spanningen, welke reeds in October 1940 duidelijk
aan hetdaglicht kwamen door devanambtenaren geëischte verklaring
omtrent afstamming. Deze registratie vormde de inleiding tot de discriminatie vanonzeJoodschc landgenooten enwerd later gevolgd door
de gruwelijkste vervolgingen, welke de geschiedenis ooit gekend heeft.
Ecnige hooglceraren verzetten zich in den beginne tegen het tcekenen
'van bovenbedoelde verklaring ofwilden ze alleen onder protest tcekenen. Toen echter van hoogerhand niet-teekenen of teekenen onder
protest alshet werk van een geestelijk franc-tireur werd gcqualificeerd
en te kennen werd gegeven, dat zulks ontslag zoude beteekenen, werd
helaas van verder verzet in deze afgezien, zeer ten onrechte achteraf
bezien. Ter voorkoming van misverstand zij nog opgemerkt, dat hier
met „van hoogerhand" geen duitsche instanties bedoeld zijn.
In November 1940 volgden toen de ontslagen van de Joodsche docenten aan Universiteiten en Hoogcscholen, hetgeen alom in den
lande heftige verontwaardiging verwekte. In Wageningen, waar eerst
later de lector Ir M. W. Polak, dedocent Dr A. Schweizer ende scheikundige Dr G. Berger ontslagen werden, braken studentcn-stakingen
uit en gaven in diedagen ecnige hoogleeraren geen college. Door verscheidene docenten werden bij den aanvang van het eerstvolgende
college na die stakingen woorden aan deze ontslagenen gewijd, terwijl
Prof. Smit bovendien als tceken van rouw, naar hij indertijd zcidc,
na zijn toespraak tot de studenten, zonder zijn college te geven, zich
terugtrok. Als gevolg van een en ander ontving een tweetal hoogleeraren een brief van den Heer Seyss Inquart, waarin zij voor een verhoor op 14Januari 1941in Den Haag werden ontboden. Ecnigen tijd
na dit verhoor, nl. op 4 Februari, werd Prof. Smit met onmiddellijken
ingang uit zijn ambt als hoogleeraar ontheven, terwijl de ander (de
hoogleeraar in organische scheikunde) een brief d.d. 1Februari 1941
van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding,

Wetenschap en Cultuurbcschcrming ontving, waarin werd bericht,
dat men in verband met zijn toespraak tot de studenten van verdere
maatregelen wilde afzien, maar dat verdere uitspraken zijnerzijds,
welke hem op politiek gebied zouden brengen, de ernstigste gevolgen
voor zijn positie en zijn persoon zouden kunnen medebrengen.
De uitstooting van de studenten van Joodschen bloede, welke spoedig op die der docenten volgde en, zooals van de zijde van den bezetter
gebruikelijk was, in étapes geschiedde, lokte protest-acties der studenten uit, met name van de zijde van het Dagelijksch Bestuur der Nedcrlandsche Studentenfederatie.
O p 28Juli 1941 werd de hoogleeraar in organische scheikunde gearresteerd. Na omstreeks elf maanden in diverse gevangenissen en in
het concentratiekamp te Amersfoort te hebben doorgebracht, waar
hij meervan naderbij kennis maakte metde methoden, diede Duitschcr
gebruikt om zijn tegenstanders tot rede te brengen, werd hij weer in
vrijheid gesteld, maar uit Wageningen en andere academiesteden verbannen, terwijl hij op 14 J a n u a r i 1942 tevens als hooglceraar ontslagen werd.
Prof. Tcndeloo was zoo welwillend om in het belang der studenten
de colleges en het practicum waar te nemen. Van deze plaats wordt
hem daarvoor nog gaarne dank gebracht.
Tegen het einde van hetjaar 1941 brak een crisisuit in verschillende
studenten-corpora als gevolg van de Duitsc.he verordening, volgens
welke Joden niet langer lid mochten zijn van nict-commcrcieele vereenigingen. I n October besloten de Wagcningsche Vrouwelijke Studentenvereniging en de Socictas Studiosorum Rcformatorum tot
opheffing en op 1November ging het Wagcningsche Studenten Corps
tot schorsing zijner werkzaamheden over. De R.K. Studentenvcreeniging St Franciscus Xaverius werd kort daarna door den bezetter geschorst, omdat deze vereeniging weigerde het bekende bordje ,»Verbodenvoorjoden" teplaatsen.AlleenUnitasStudiosorumVadac, welke
verceniging langzamerhand steeds meer onder nationaal-socialistische
invloeden kwam te staan, bleef zijn bestaan voortsleepen en stierf tenslotte een langzamen dood. De bezittingen van St Franciscus Xaverius
verdwenen spoorloos om geen andere termen te gebruiken. En naar het
eerste nummer van Ceres na de bevrijding berichtte, was er van den
inventaris van het Socictcitsgebouw Ceres practisch niets gebleven.
Ecnige stoelen, een paar tafels, een vijftal kasten, ecnig bestek en wat
reliquién van de Gcrmaansche Werkgemeenschap vormden het sobere
residu, aldus genoemd blad.
In 1942 werd Dr Meyer Ranncft, die een tijdelijke opdracht had
aanvaard voor het onderwijs in koloniale landhuishoudkuride en
Indisch agrarisch recht en wiens colleges door de studenten buitengewoon werden gewaardeerd, niet herbenoemd. Klaarblijkelijk was hij
geen persona grata, bij de toenmalige autoriteiten, hetgeen hein niet
ontsiert. In zijn plaats en in overeenstemming met zijn wenschen werd

Prof. Gonggrijp van de Economische Hoogeschool te Rotterdam benoemd.
Den nacht van 12 op 13Juli 1942 werd Prof. Tcndeloo gevangengenomen en als gijzelaar naar het kamp te Haaren, later naar dat te
St Michielsgestel overgebracht. Na een gijzeling van ruim negen
maanden, met een korte onderbreking, toegestaan teneinde hem in
staat testellen examens te Wageningen afte nemen, werd hij wederom
in vrijheid gesteld.
Eenige maanden na de gevangenneming van Prof. Tendeloo volgde
die van Prof. Sprenger en van een tiental studenten — door ziekte
ontsprong Prof. Bakker den dans —, zulks naar aanleiding van de
bekende Argo-farce, de opbaring opeenkatafalk inhetbootenhuis van
,,Argo" van een pop, den Führer van het Duitsche rijk voorstellend.
De geheele mise-en-scène was naar het oordeel van de Sicherheitspolizei van dien aard, dat de hand van intellectueelen duidelijk te
onderkennen viel. Toen na een week omstreeks a a n het licht kwam,
dat vijftienjarige knapen de,,schuldigen"waren, werden Prof. Sprenger
en de studenten weder in vrijheid gesteld.
Voor het overige hadden er tot het einde van 1942 slechts gebeurtenissen van mindere beteckenis plaats als de uitvaardiging van het
dwaze verbod tot het uitleenen van de nieuwere Amerikaansche litteratuur aan anderen d a n het personeel ofde studenten der Landbouwhoogeschool enverder deverschijning tentoonecledesIleeren Rispens,
die de opdracht scheen te hebben de studenten te organisceren volgens
de regelen der Duitsche orde. Maar het Hollandsche studentenleven
was inmiddels in de illegaliteit gedoken.
O p 8 December 1942ontving Prof. Mees, die ondanks het Senaatsvoorstcl tot herbenoeming van Prof. Visser, als Rector benoemd was,
een telegraphische oproeping van den Secretaris-Generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming tot
een bijeenkomst voor den volgenden dag te Amsterdam, waartoe alle
Universiteiten en Iloogcscholen uitgenoodigd waren. In deze bijeenkomst werd kennis gegeven van het plan van Duitsche zijde om een
belangrijk deel onzer Nedcrlandsche studenten in Duitschland te werk
te stellen. Krachtens een latere mededeeling van Prof. Mees werden
tegen dit plan door de andere rectores en door hem ernstige bezwaren
naar voren gebracht. Reeds eenige dagen later mocht Prof. Mees, naar
een mededeeling zijnerzijds, telephonisch vanden Secretaris-Generaal
vernemen, dat het plan definitief van de baan was. Vanzelfsprekend
lekte een en ander uit en verwekte alom in den lande terecht hcfnge
verontwaardiging en agitatie onder de studenten, welke culmineerden
in den nacht van 12 op 13 December.
In dien nacht werd in de Utrcchtsche Universiteit het kaartsysteem
behelzende de gegevens betreffende de inschrijving der studenten in
brand gestoken en vernietigd. Als gevolg hiervan heeft men in die
dagen in Wageningen het weinig verkwikkelijke schouwspel kunnen

aanschouwen,datdoor een Ncderlandschcn Rcctor-Magnificus aangewezen Ncdcrlandsche ambtenaren 's nachts de gegevens moesten bewaken, welke de Duitschcr noodig had om onze studenten voor zijn
oorlogsmachine te kunnen gebruiken. Waarmede allerminst bedoeld
is een klad te werpen op de ambtenaren onzer Hoogcschool. Integendeel, verscheidenen onder hen hebben belangrijk werk in de verzetsbeweging verricht.
Kort na de beëindiging der Kerstvacantic 1942/1943, die RectorMagnificus en Assessoren vervroegd hadden laten ingaan in verband
met stakingsplannen der studenten, verdwenen de kaarten van het
bevolkingsregister der Gcmeentesecrctaric. Naar aanleiding hiervan
werden de Rector en de overige hooglecraren weldra op het politiebureau ontboden en daar werd door een vertegenwoordiger van de
Arnhemsche Sicherheitspolizei o.a. met sluiting der Hoogcschool gedreigd als binnen drie dagen de zaak niet opgehelderd zou zijn. Na
een toezegging van den Rector om de studenten op te wekken mede
te werken de zaak tot klaarheid te brengen, bleek de Sicherheitspolizei
bereid voorloopig van het stellen van een termijn af te zien. Den volgenden dag sprak de Rector de studenten in verband hiermede toe,
maar prompt anderhalven dagna zijn toespraak werd eenrazzia onder
de studenten gehouden en een twintigtal hunner als gijzelaars naar
Amersfoort en later naar Vught overgebracht.
Het gevolg hiervan was,dat de studenten, diejuist grootendeels in
Wageningen waren teruggekeerd, weer naar elders vertrokken. 1lierop
werd gewezen in een uitvoerig schrijven van den Senaat aan den
Secretaris-Generaal, waarin op grond van tal van argumenten dringend verzocht werd bijde Duitschers er opaan tedringen de gijzelaars,
voor zoover onschuldig, onverwijld weer vrij te laten en voldoende
waarborgen te geven, dat niet opnieuw personen, aan wie niets ten
laste kon worden gelegd, van h u n vrijheid zouden worden beroofd.
Spoedig daarna had de Rector een tclephonisch onderhoud niet
Prof. Nieschulz te Utrecht, organisator van de Ncdcrlandsche studentenwereld. Laatstgenoemde deelde aan Prof. Mees mede, dat Generalkommissar Schmidt uit naam van Gauleiter Saukel, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, hem nadrukkelijk had verklaard,
dat tewerkstelling van studenten in Duitschland niet meer werd overwogen.
Bovendien werd van den Chef van de afdccling Onderwijs van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Gultuurbeschcrming de
medcdeclingontvangen, datterzake vanhetontvreemden van de kaartenvanhet bevolkingsregister geen studenten meer alsgijzelaars zouden
worden genomen endat, ingeval destudie aande IIoogeschool spoedig
weer een normaal verloop zou vertoonen, dit ten goede zou komen
aan dewijze, waarop over de genomen gijzelaars zou worden beschikt.
Een en ander wasvoor Rector en Assessorenaanleidingop 25Januari
1943eenoproep totdestudenten terichten, waarin werd medegedeeld,
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dat de colleges en practica Dinsdag 2 Februari weder zouden beginnen
en waarin de studenten werden aangespoord onverwijld h u n studie te
hervatten. Vele studenten gaven aan dien oproep gehoor en ecnige
dagen later op 5 Februari meende de Rector den Secretaris-Generaal
hiervan in kennis te moeten stellen. Ook de Arnhemsche Sicherheitspolizei, die telephonisch hiernaar informeerde, werd medegedeeld, dat
de studie aan de Landbouwhoogcschool weder eenvrij normaal verloop
begon te vertoonen.
Prompt daarop, op Zaterdag 6 Februari, een dag na den aanslag op
den generaal Seyffardt, volgde een nieuwe razzia, op grooter schaal
nu dan bij de vorige. Thans werden 43 studenten weggevoerd en naar
het concentratiekamp te Vught overgebracht, terwijl ook in andere
academiesteden de studenten in groote getale werden gevangen genomen.
Weer stroomde Wageningen leeg. De geschiedenis, Dames en Heeren, wordt langzamerhand eentonig... als het verhaal van Saïdjah en
Adinda.
Opnieuw werden door den Rector evenals door de Rectores der
andere hoogcscholcn talrijke, soms gecombineerde, pogingen ondernomen tot invrijheidstelling der studenten. liet was omstreeks dien
tijd, dat de Duitschers ofhun satellieten, die tot op zekere hoogte den
terugkeer tot een normalen gang van zaken aan de hoogescholen
wenschten enverderdeverwijdering vanvoorhengevaarlijke elementen
onder de studenten verlangden, de plannen omtrent een loyaliteitsverklaring hebben uitgebroed.
Nadat de tekst van de door de studenten te teekencn verklaring
bekend was geworden, werd van de zijde van den Rector en den
Senaat geprobeerd redactiewijzigingen ten goede aan te brengen, hetgeen echter niet gelukte.
Ofschoon in den tekst zeer weinig afwijkend van de ambtenarenverklaring, die zonder opzien te baren door de overgroote meerderheid
der ambtenaren was getcekend, werd deze loyaliteitsverklaring door
den loop der omstandigheden, mede door de houding der ondergrondsche pers als b.v. ,,de Geus onder Studenten" en last not least door de
adviezen uit Londen, tot een symbool en werd de afwijzing er van een
lichtend voorbeeld voor de massa van het Nedcrlandsche volk. Het
feit, dat de groote meerderheid onzer studenten, soms tegen de adviezen van hun leermeesters in, ze niet teekende, gaf hen een eereplaats
in de rijen der mannen van het verzet tegen de Duitsche dwingelandij.
Toen op 10April 1943de termijn verstreken was,door de Duitschers
oorspronkelijk voor de ondertcekening gesteld, hadden in Wagcningcn
van de ongeveer 850 studenten er 102 getcekend en tusschen genoemden datum en den 4den Mei, den uitersten datum tenslotte door de
Duitschers getolereerd, groeide dat getal nog aan tot in totaal 154.
Den 5den Mei werd bekendgemaakt, dat studenten, die de loyaliteitsverklaring niet getcekend hadden, zich op 6 Mei hadden te melden

in verschillende plaatsen in Nederland, waarna zij later via het kamp
te Ommen voor tewerkstelling naar Duitschland werden vervoerd.
Onder invloed van deze bekendmaking trachtten op 5 en 6 Mei verscheidene studenten alsnog te teckenen, hetgeen echter niet werd aanvaard. Omstreeks 150 Wagcningsche studenten gaven helaas tenslotte
gevolg aan bovenbedoelde oproeping.
Van toen af iser vanzelfsprekend van een eenigszins normaal hoogeschoolleveninhet geheel geen sprake meer. Een belangrijk deelvan hen,
die de zoogenaamde loyaliteitsverklaring teekenden, volgde geen colleges noch practica, zoodat de lessen voor zoover gegeven, slechts door
een zeer beperkt aantal teekenaars-profiteurs werd gevolgd.
Inmiddels begon ook het aantal docenten te slinken. I nJanuari 1943
toch werd de lieer S. G. A. Doorenbos, Directeur der Gemeente-plantsoenen te 's-Gravenhage, die als zoodanig ontslagen werd wegens
weigering tot medewerking aan den afbraak der Haagsche plantsoenen,
ook als docent te Wageningen niet gehandhaafd !En eenigc maanden
later werd Ir K. Volkersz om politieke redenen als docent voor de
bloembollenteelt niet gecontinueerd. Zooals wij straks zullen hooien,
volgden er later nog meer.
Toen met den nieuwen cursus, welke in verband met de instelling
van den Arbeidsdienst in Januari 1944 begon, slechts een zeer onbeduidend aantal eerstejaars-studentcn ten tooneele verscheen, bijna
allen leden der N.S.B, of met die beweging sympathisecrenden, i.am
het verzet onder de hoogleeraren toe en was er alras een aantal docenten, dat in het geheel geen college meer gaf. De onwil van hen om
onder de heerschende omstandigheden te docceren bracht vooral de
hooglceraren Edelman, Prins, Sprenger en Tcndcloo in ernstige moeilijkheden. O p verschillende wijze werd door hen getracht aan den
uitgeoefenden druk om de colleges te hervatten te ontkomen. Prof.
Prins ontving medio Maart in verband hiermede een uitnoodiging tot
eenbezoekaanhet departement teApeldoorn. Zijn principieele houding
tegenover de Duitschcrs bij het verhoor, waarvoor ik hem hier gaarne
hulde breng, was aanleiding tot zijn onmiddellijk ontslag op 16 Maart
1944. Zijn inboedel werd in beslag genomen, maar door tijdig onder te
duiken wisthijzichaanergerteonttrekken. Prof.Edelman, meer tactisch
te werk gaande, had het door de opdracht van het Departement betreffende de bodemkarteering van Nederland zoo volhandig, dat er voorde Iloogcschool geen tijd meer kon overschieten. Hij dook al weldra
onder en toen zelfs zijn zoontje niet veilig leek, volgde het gcheelc gezin
zijn voorbeeld. Nadat hij zonder succes telegraphisch tot hervatting
van zijn werkzaamheden was gesommeerd, werd hij 25Juli als hooglecraar ontslagen. Prof. Sprenger was door een hardnekkige ziekte
reeds sinds November 1943 verhinderd zijn colleges te geven. Dit
was aanleiding tot een aanklacht wegens sabotage, welke gelukkig
geen gevolgen had. En de gebroken ribbe van Prof. Tcndcloo leidde
tot complicaties, die hem een bestraffing bezorgde in den vorm van
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de inhouding van een deel van zijn salaris. Het verheugt ons hen thans
weer zoo gezond in ons midden te zien.
Dr Wieringa, die geen colleges gaf, maar wel een zwart practicum
in het Laboratorium voor Microbiologie leidde, ondervond hiervan
gelukkig geen andere nadcclige gevolgen d a n dat hij een keer ter verantwoording werd geroepen en dat bij gelegenheid van een inval in
het huis van een der amanuenses door cenige S.S.-licden geïnformeerd
werd naar de op zijn practicum werkende studenten.
De 17de September 1944, de dag, waarop met de landingen uit de
lucht de slag om Arnhem begon, vormt een mijlpaal in de geschiedenis
onzer Iloogeschool. O p onderdrukking en terreur volgde thans het
oorlogsgeweld met al zijne verschrikkingen. Aan de landingen der
parachutisten bij Oosterbeek ging een bombardement met bommenwerpers vooraf, waarbij het laboratorium voor landbouwscheikunde
eenige voltreffers kreeg en vrijwel geheel vernietigd werd. Van dit
oogenblik af kwam Wageningen tot aan het einde der oorlogshandelingen in de frontlinie te liggen en veroorzaakte het steeds terugkeerend
artillerievuur ernstige schade in de gemeente. Na de evacuatie van de
burgerlijke bevolking in October zette een systematische plundering
van de zijde der Duitsche troepen en door misdadige elementen de
kroon op het vcrnielingswerk. Gelukkig bleven de gebouwen der Landbouwhoogcschool met uitzondering van dat voor landbouwscheikunde
behouden, al droegen zij na onzen terugkeer in Wageningen in sterke
mate de sporen van den strijd. Geen ruit was practisch gesproken meer
heel en in enkele gebouwen waren bijkans alle vloeren uitgebroken en
als stellinghout verwerkt. V a n den inventaris is veel verdwenen of vernield, waaronder ook zeer kostbare instrumenten. Een lichtpunt is dat
een niet onbelangrijk aantal instrumenten in de wintermaanden elders,
o.a. in Barneveld en Renswoude in veiligheid kon worden gebracht en
dat verder de kostbare bibliotheek zeer weinig heeft geleden.
De chaos en de staat van vervuiling, die in de maand Mei in de
meeste laboratoria werden aangetroffen, zijn bijkans onbeschrijfelijk.
Met name was dit het geval met het Hoofdgebouw, hetwelk als tehuis
voor meer d a n duizend man, voor de organisatie Todt werkend, had
gediend.
Maar einde Juli was het personeel der Iloogeschool reeds ver gevorderd bij de schepping van orde in den chaos, daarbij krachtig gesteund door tientallen energieke studenten.
En de Rijksgebouwendienst was op zijn post bij het hcrstelwcrk, dat
echter door gebrek aan allerlei materiaal — trots herhaalde pogi igen
duurde het tot half Augustus eer een vrachtauto ter beschikking der
Iloogeschool kwam — helaas minder snel vordert dan men graag zou
wenschen.Ookhetstudentenleven begonalrasweer teontluiken. In J u n i
verscheen het eerste legale nummer van „Gereales" en in Juli sprak
de Redactie van „Ceres" voor het eerst weer tot haar lezers najarenlang zwijgen. Een studenten-inlichtingendicnst met afdeelingen voor
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informatie, voor huisvesting en voor documentatie was reeds eerder
met zijn werkzaamheden begonnen.
Een zeker aantal studenten had inmiddels tijdelijk gastvrijheid gevonden in het eerder bevrijde Zuiden aan de te Eindhoven opgerichte
Tijdelijke Academie en later ook aan de Universiteit te Groningen.
Van deze plaats vertolken wij gaarne onze gevoelens van grootc dankbaarheid daarvoor.
In de woelige jaren die achter ons liggen, werden de werken des
vredes toch niet geheel vergeten.
l i e t nieuwe laboratorium voor zuivelberciding, waarvan de voltooiing eenige vertraging ondervond door stagnatie in de levering der
benoodigde materialen, kon in December 1941 in gebruik worden
genomen. Het laboratorium voor technologie kreeg daardoor tijdelijk
de beschikking over eenige ruimten in het door de afdceling zuivelberciding verlaten gebouw.
I n verband met de sterke toeneming van het aantal studenten in de
eerstejaren na 1940werd de collegezaal voor landbouwwerktuigkunde
uitgebreid en in verschillende andere collegezalen het aantal zitplaatsen zooveel mogelijk vergroot. Ook de capaciteit van de practicumruimte inhet laboratorium voor microbiologie konworden opgevoerd.
Het Staatsboschbehecr kocht in 1941hetlandgoed „Oosterong" aan,
groot ongeveer 200ha, welk bosehcomplex dienstbaar gemaakt wordt
aan het onderwijs in den boschbouw aan de Landbouwhoogesch >ol.
Dr R. Prakken van de afdceling Erfelijkheidsleer, die in Februari
1940 met een stipendium van de Rockefeller foundation naar Luml
ging om bij Prof. Müntzing cytologisch te werken, ontving een aanbod voor een lectoraat in de erfelijkheidsleer teJohannesburg (ZuidAfrika).
O p zijn verzoek werd wegens gezondheidsredenen met ingang van
1 September 1942aan Prof. Blaauw eervol ontslag verleend als hoogleeraar in bijzondere onderwerpen uit de plantonphysiologic. Prof.
Blaauw overleed kort daarna. De Hoogcschool verloor in hein niet
alleen een bekwaam onderzoeker, maar ook een fijngevoelig warm
voelend mensch, wicn geen inspanning ooit te veel was, wanneer het
gold leed te verzachten en onrecht aan anderen ongedaan te maken.
Vanzelfsprekend dreven deze karaktereigenschap])«! hem gedurende
de bezettingsjaren in de illegaliteit.
In de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. G. Broekema,
werd voorzien door de benoeming van Prof. Dorst tot hoogiceraar in
de teelt en veredeling van landbouwgewassen en tot directeur van liet
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen. Prof. Dorst aanvaardde zijn ambt met het uitspreken van een rede op 25J u n i 1941
over: „De plantenveredeling op brecderen grondslag."
In de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. Thai Larsen
werd voorzien door de benoeming vanProf. Lammers, aan wien onder
toekenning vanden persoonlijken titel van buitengewoon hoogleeraar,
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het onderwijs in de hydraulica, de leer van de bevlociïng, de weg- en
waterbouwkunde ende boschbouw-architectuur werd opgedragen.Ter
aanvaarding van zijn ambt hield Prof. Lammers op 18 Februari 1942
een rede over de beteekenisvancultuurplannen voor den inheemschen
landbouw opJ a v a en Madoera.
Het onderwijs in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
en de Indische talen, waarmede totJ a n u a r i 1941Prof. Bezcmer belast
bleef, issedert April 1941 toevertrouwd aan Dr van Naersen, conservator bij de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam.
Ten einde de bedrijfsleerbij deopleidingindenKolonialen landbouw
beter tot haar recht te doen komen, ontving Dr Vink te Wageningen
een desbetreffende leeropdracht voor den cursus 1942/1943.
Aangezien het wenschelijk werd geoordeeld, dat aan de Landbouwhoogcschool eenig onderwijs wordt gegeven inde teelt van zijderupsen,
werd de Rijksbijenteeltconsulent, Dr Minderhoud hiermede belast.
In 1941 werd gedurende een ernstige ziekte van Prof. Quanjer zijn
onderwijs waargenomen door Prof. van Slogteren en door het assisteerend personeel vanhetLaboratorium voor Mycologieen Aardappelonderzoek. Gedurende de langdurige ziekte van Prof. Lammers en
ook reeds daarvoor werd een deel van zijn onderwijs verzorgd door
den vast-assistent van Mechclen en een ander deel door de assistenten
Dr Hermans, respectievelijk Drs Peerlkamp. Verder werd het onderwijs van Prof. Smit, Prof. Olivier, Ir Polak enDr Schweizer gedurende
hun langdurige afwezigheid waargenomen door respectievelijk Dr
Wieringa, Prof. Tendeloo, Ir Brouwers enJ h r Alewijn.
Aan de Studierichting L, welke een specialiseering in de richtingen
akker- en weidebouw, veeteelt, zuivelbereiding en economie kent, is
in 1942een nieuwe richting, nl. voor cultuurtechniek toegevoegd.
Tijdens de Duitsche bezetting werd een Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming ingesteld, waaronder ook
de Landbouwhoogcschool werd gebracht. Daar het ongewenscht was
den band tusschen de Directie van den Landbouw en hare diensten
eenerzijds en de Hoogcschool anderzijds te verbreken, bleef ook bij de
nieuwe departementale indecling de Directie van den Landbouw,
voor zoover het de Hoogcschool betreft, ingeschakeld. Het is duidelijk
dat deze onderbrenging onder Onderwijs, welke inmiddels weer ongedaan is gemaakt, een politiek tintje had.
Het lidvanhetCollege vanCuratoren, Ir IJzerman, werd in December 1943 door de Duitschers als burgemeester en daarmede tevens
als curator ontslagen.
Wanneer ik mij dan verder beperk tot de belangrijkste gebeurtenissen, zij hier nog opgemerkt dat het aantal vacatures in de rijen onzer
Hoogcschool, mede door de omstandigheden der laatste jaren, onrustbarend begint te worden, nl. alleen al een zestal wat de gewone
hooglecraarszctcls betreft en verder een ongeveer gelijk getal voor de
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overige docenten. Een spoedige voorziening zal hier noodig zijn, zal
in hetverschiet geen ernstige stagnatie bij het onderwijs te vreezen zijn.
Gedurende de Duitsche bezetting werd, met algehcele terzijdcstelling der desbetreffende bepalingen, Prof. Visser tweemaal, Prof. Mees
driemaal tot Rector-Magnificus benoemd. Toen laatstgenoemde,
eenigen tijd na de evacuatie, naar Delft was vertrokken en snelle beslissingen de Landbouwhoogeschool rakende, noodig bleken, trad
Prof. van Uven als waarnemend Rector op.
Na de bevrijding belastte de Commissaris Militair Gezag in de
Provincie Gelderland bij beschikking d.d. 23 Mei 1945 Prof. Olivier
met de leiding van de Hoogeschool, totdat door de betrokken autoriteiten op normale wijze in de verantwoordelijke leiding zou zijn voorzien. Verder werd in dezelfde maand door den Chef van den Staf
Militair Gezag voor de Landbouwhoogeschool een College van Herstel
ingesteld, hetwelk de bevoegdheden uitoefent, toegekend aan Curatoren en dat tevens had te adviseeren omtrent de tegen docenten en
ambtenaren te nemen zuivcringsmaatregelcn. Tot voorzitter van genoemd College werd benoemd DrJ . W. Meyer Ranneft te 's-Gravenhage, tot leden werden benoemd Ir W. de Jong te 's-Gravcnhagc en
de houtvester P. M.Tutcin Nolthenius te Breda, terwijl Dr A.E. 11. R.
Boonstra te Wageningen tot secretaris werd aangewezen. Voor tie
zuivering van het niet-doceerend personeel en de studenten werden
speciale commissies ingesteld.
Als gevolg van de zuivcringsmaatiegclen werden 3hoogleeraren, 4
docenten en 3 ambtenaren voor ontslag voorgedragen, waarna op 22
Augustus Zijne Excellentie, de minister van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening de Hoogeschool heropende.
Bij beschikking van den Chef van den Staf Militair Gezag van
27 Juli 1945 had de aanwijzing plaats van' Prof. Sprenger en Prof.
Edelman alsAssessoren, van Prof. Tcndeloo als waarnemend Assessor
en vanProf. PrinsalsSecretaris vandenSenaat. Den2BstenJuli volgde
de benoeming van Prof. Tendcloo tot gewoon hooglccraar onder gelijktijdige toekenning vaneervolontslag alsbuitengewoon hoogleeraar.
Vanaf einde Juli 1945werden voor het eerst na de bevrijding weer
voordrachten in onze Hoogeschool gehouden en wel in den vorm van
voor Canadeesche militairen met de medewerking van Dr VVellensiek
georganiseerde series oflectures onagricultural subjects, waaraan verscheidene hoogleeraren en andere leden van den staf van de Hoogeschool medewerkten.
Waren dejaren 1940-1945 zware jaren voor ons allen, niet minder
zwaar waren de er aan voorafgaande, waarin onrecht op onrecht zich
stapelde met in het verschiet de bloedige ontknooping als eenige uitweg om de wereld weer bewoonbaar te maken.
Niettemin was in die vooroorlogsche jaren het Nederlandsche volk
verdeeld en de Regeering weinig doortastend, was de belangstelling
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van de intelligentsia voor het openbare leven in het algemeen gering
en de onkunde,ja naïveteit in politicis in die kringen vaak ontstellend.
Zoo telde het Comité van Waakzaamheid van Anti-nationaal-socialistische Intcllectueelcn, in navolging van het Belgische Comité de
vigilance in 1936 opgericht, tenslotte in totaal slechts een twaalfhonderd leden. En ook de volksbeweging „Eenheid door Democratie" had
niet de belangstelling van de zijde der intelligentsia, die zij,in verband
met het dreigend gevaar, verdiende.
Wat bovengenoemde naïveteit betreft, herinner ik mij een gesprek
— het was in het jaar 1935 en het liep over een eventueele vertegenwoordiging van Nederlandsche Hoogescholcn bij gelegenheid van het
550-jarig bestaan der Universiteit te Heidelberg —, waarbij een Nederlandsen geleerde van naam en van goede reputatie als vaderlander in
vollen ernst de opmerking maakte, dat men zich in deze kwestie toch
niet door Joodsche persberichten moest laten influencecren. En in den
zelfden tijd hoorde ik eens een ander wetenschappelijk man de mcening verkondigen, dat als Einstein in Duitschland zoo slecht behandeld
was, hij het er ook wel naar gemaakt zou hebben.
Maar de oorlog, de onderdrukking gedurende langejaren bracht in
dit alles een verandering ten goede. Inderdaad, à quelque chose malheur est bon ! Meer eenheid is er in het Nederlandsche volk gekomen,
mannen met Christelijke levenshouding en Humanisten vonden elkander en alom komt een streven tot den opbouw van een betere samenleving tot uiting. Ook in academische kringen is men zich er van
bewust geworden, dat vernieuwing noodzakelijk is, zooals de onlangs
verschenen belangwekkende brochure „De vernieuwing der Universiteit", door een zestal Groningsche hooglccraren geschreven, er van
getuigt. En in studentenkringen streeft men naar meer eenheid en
nieuwe vormen o.a. door overkoepeling der verschillende corpora.
Moge dit alles leiden tot den opbouw van een nieuw vaderland, een
beter Nederland onder eenvoorspoedige RegccringvanlI.M.Koningin
Wilhelmina !

Mijne Heeren,ledenvanhet College van Herstel,
Uw bereidwilligheid om de zware taak te aanvaarden, waartoe gij
van Iloogcrhand werdt aangezocht, wordt door ons op bij/.ondcrcn
prijs gesteld. Als hoogleeraar met de leiding van de Landbouwhoogeschool belast, had ik volop gelegenheid, Mijnheer de Voorzitter van
het College, om op te merken, hoc na de Hoogeschool U aan het hart
ligt en hoezeer, trotsjarenlange gijzeling, Uw werkkracht ongebroken
is gebleven. Moge er een blijvende band ontstaan tussclien den oudvice-president van den Raad van Indië en de Landbouwhoogcschool,
hetgeen dan tevens de beteekenisvan Indonesië voor onze Hoogeschool
en omgekeerd van onze Hoogeschool voor Indië zoude symboliseeren.
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Mijne Heeren, mede-docenten,
Toen ik, na een afwezigheid van omstreeks vier jaren weder in Uw
midden zou gaan verschijnen, is de vrees welecns bij mij opgekomen,
dat wij na die lange scheiding een weinig a a r elkander ontwend zouden
kunnen zijn. Gelukkig is die vrees ongegrond gebleken en is er onder
ons, docenten thans slechts één streven merkbaar, nl. om met terzijdestelling van wat voorheen wel eens verdeelde, eensgezind samen te
werken aan het groote werk van den wederopbouw onzer Iloogeschool.
Veel zal zulks van ons allen vragen, niet alleen door het vele, dat door
het oorlogsgeweld werd vernietigd, maar ook door het te verwachten
abnormaal groote aantal studenten en voorts door de nieuwe cischen,
die het heden ons stelt.
Tot dit laatstebehoort ookonzeverhouding totDuitschland. Duitschland heeft zich tegenover de wereld zoozeer misdragen, dat een herstel
van normale internationale betrekkingen met dit land op academisch
en wetenschappelijk gebied, althans in de naaste toekomst, niet mogelijk is. De ecnigszins afgezaagde verwijzing naar het Duitschland van
Goethe en Schiller heeft, nu dit Duitschland van dichters en denkers
gedurende meer d a n een decennium in concentratiekampen en gevangenissen verkommerde, thans minder zin dan ooit. Dit heeft ook
consequenties ten aanzien b.v. van den oefeningstijd in de praktijk,
die voor sommige studierichtingen voor een groot deel bij onze Oostelijke buren placht te worden doorgebracht. Hier zijn dus nieuwe wegen
te zoeken en wanneer uit een technisch oogpunt Duitschland inderdaad
het aangewezen land voor b.v. de boschbouwpraktijk zoude blijken
te zijn, zou, met het oog op belangen van hoogere orde, niet een iets
minder goede praktijk-opleiding moeten worden volstaan.
Studenten,
Na cenige jaren, die voor velen Uwer vol bewogenheid waren, zijt
Gij dan nu weer in het thans rustige Wageningen bijeen en wordt
voor U een nieuw tijdperk ingeluid.
I n Nederland's strijd om de vrijheid stondt Gij, Studenten, mede
vooraan en Uw moed, offervaardigheid en energie vonden alom erkenning. Maar nu isvoor de mecstcn Uwer de tijd gekomen om de soldatenjas af te leggen en met hetzelfde jeugdig enthousiasme en doorzettingsvermogen de werken des vrcdes te gaan beoefenen. Gedachtig aan de
zware jaren, die achter Uliggen, zaldezerzijds al het mogelijke worden
gedaan om ter verlichting Uwer studie U op de doornige paden der
wetenschap de behulpzame hand te bieden. Werpt Gij dan ook Uwerzijds U met ijver envastberadenheid op Uw studie, opdat deze spoedig,
in Uw eigen belang en in dat van het vaderland, niet succes worde
bekroond.
Nederland wacht U! Niet minder het bevrijde Indonesië!
Ik heb gezegd

