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centen in hun eigen woning) en ca. zeshonderd van de ca. tweeduizend
studenten die bij de bevrijding in het Zuiden aanwezig bleken te zijn,
konden van april '45 af colleges gaan volgen aan een Tijdelijke Academie
welke met veel initiatief in Eindhoven was opgericht en waar hoger
onderwijs werd gegeven in de theologie, de medicijnen, de wis- en
natuurkunde, de veeartsenijkunde, de techniek en de landbouwkunde.
Door de zorgen van die Tijdelijke Academie werden met het oog op de
vervoersmoeilijkheden ook colleges gegeven in Maastricht, maar daar
alleen in de medicijnen. I

*

Bescherming van de bevolking tegen het oorlogsgeweld vormde een
belangrijke taak van het Militair Gezag. Zelf had het er niet de krachten
voor maar het diende er zorg voor te dragen dat de brandweer en de
luchtbeschermingsdiensten weer bevredigend zouden functioneren. In
de leiding van beide diensten waren nogal wat 'foute' figuren terechtge-
komen - die bleken, toen het Zuiden werd bevrijd, gevlucht te zijn of
moesten worden gearresteerd. Bovendien bleek dat de bezetter op grote
schaal de beste brandweerauto's had weggevoerd. Het Militair Gezag
slaagde er in, aanvulling uit Engeland te krijgen, trouwens ook voor de
luchtbescherming die in de loop van de bezetting vrijwel al haar auto's
had zien verdwijnen.

Dringend nodig was voorts dat er betere kleding en beter schoeisel
kwamen voor het personeel van brandweer en luchtbescherming. Beide
diensten moesten voorts belangrijk worden uitgebreid, nl. met meer dan
tweeduizend nieuwe krachten. Het was moeilijk, die krachten te vinden
(de militaire dienst had veel meer aantrekkingskracht dan het werken bij
brandweer en luchtbescherming) - het Militair Gezag moest de keurings-
eisen verlagen. Ook diende men die nieuwelingen grondig te scholen,
hetgeen betekende dat men eerst hun instructeurs een deugdelijke op-

I Ten behoeve van die Tijdelijke Academie was een stichting opgericht met prof. dr.
B. van der Pol als voorzitter. De colleges werden in Eindhoven O.m. gegeven in toneel-
en danszalen van café's en in kerkgebouwen maar ook in de ruimten van Philips
Natuurkundig Laboratorium. Er waren ca. zeventig docenten. Later in '45 organiseerde
de Tijdelijke Academie ook nog cursussen in Nijmegen (medicijnen), in Heerlen en
Geleen (technische vakken) en in Bergen op Zoom (landbouwkunde). De Tijdelijke
Academie heeft tot december 1945 gefunctioneerd.
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