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onderbrak. Daar waren de meesten op dat moment niet toe bereid. Enige
nervositeit bleef overigens bestaan, vooral in Wageningen. Daar had de
Sicherheitspolizei na een inbraak in het bevolkingsregister waarbij ca. 20000
persoonskaarten verdwenen waren, enkele dagen later (8 januari) als repre-
saille negentien studenten en een assistent gearresteerd- - nadien waren de
studenten van de Landbouwhogeschool naar alle delen des lands uiteen-
gestoven. Rector magnificus Mees en zijn assessorenzonden hun een oproep
om terug te keren, maar de contact-commissie der vroegere besturen ried af,
de studie te hervatten. Nervositeit kwam er ook in Utrecht waar de Sicher-
heitspolizei samen met Nederlandse politie-agenten en met een NSB-student
als gids op 25 januari (de dag waarop de colleges en practica alom hervat
werden) een inval deed in een collegezaal waarbij vele studenten via de
ramen ontkwamen; van de overigen werden de collegekaarten gecontroleerd.

*

Zonder enig profijt voor de arbeidsinzet had Schmidt met zijn (na een week
weer ingetrokken) mededeling dat zes- tot achtduizend studenten naar Duits-
land moesten vertrekken, niet anders bereikt dan dat hij het hoger onderwijs
in rep en roer gebracht had en trouwens in een nog wijdere kring ongerust-
heid had gewekt: bij de ouders en familieleden der studenten, bij hun kennis-
sen, bij ieder die er van hoorde. En, zo vroeg men zich in de studentenwereld
af: was het inderdaad tot defmitief afstel gekomen? In januari '43 kon men
nog niet precies voorzien wat die inschakeling van de NSB in het openbaar
bestuur te betekenen had; niets goeds - dat stond vast. Trouwens, in het
algemeen nam men aan dat, als de bezetting voortduurde, de druk van de
vijand zou toenemen. Het was winter en van de Amerikanen en Engelsen
die bij Tunesië vastzaten, viel voorlopig weinig te verwachten.
Twee gebeurtenissen brachten een opleving in de stemming teweeg: de

geboorte van prinses Margriet en de capitulatie van het Duitse Zesde Leger
bij Stalingrad.

Prinses Margriet

Veel Nederlanders waren er (wij weten overigens niet, hoeveel) wier fantasie
zich telkens weer met de leden van de koninklijke familie bezighield. Oranje

1Via Amersfoort kwamen zij in het nieuwe concentratiekamp Vught terecht; één
student stierf daar.
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