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manier waarop hij door de Duitsersvertroeteld wordt. Zij vroegen ook('es sind
so viele Ärzte hier') of iemand een diagnosewilde maken. 'Akute Hciftpsychose',
schreeuwtArondeus.'

Het proces begon.
Zij die terecht stonden, werden in de volgorde van de Anklageverfügung

over hun persoonlijke omstandigheden en opvattingen verhoord (de z.g.
Vernehmung zur Person) - eerst de acht die het bevolkingsregister binnen-
gedrongen waren: Arondeus, 'prettig in zijn gedetacheerde en vrijwel
vemeukratieve toon - joyeux et indifférent'; Bloemgarten, 'hij praat soms
heel uitvoerig met de voorzitter alsof ze nu samen eens zullen proberen
uit te vissen, waarom hij bepaalde dingen gedacht of gedaan heeft'; Gröger,
'is anti-nationaal-socialist om het onrecht dat hem is aangedaan ... de enige
die grote woorden gebruikt'; Hartogh, 'weinig pregnante figuur'; Honig,
'een echte Zaankanter, witblond, goedig maar koppig, met een langzaam
maar zeer goed verstand' ; Beek, 'is tegenstander van het nationaal-socialisme,
wil een demoeratie anders dan totnutoe . . . Dit is een prachtkerel, een
slimme, vrolijke, aggressieve vent ... Beiden hebben ongeveer een week
na de aanslag hun artsexamen gedaan'; van Musschenbroek, 'energiek en
met lol in de buik, 't type van de zeer goede Hollander, evenals zijn tweede
vader, van Doorn'; Reitsma, 'een fatsoenhjk mens, niet helemaal zelfstandig
tegen de situatie opgewassen, lijkt me. Hier heb ik', schreef Dekking,
'duidelijk een inzinking van de aandacht gehad' - jammer, want nu kwamen
de helpers aan de beurt met als eerste Brandsteeder, wiens centrale functie bij
de opsporing Dekking kennelijk niet bekend was: 'knecht en koerier van
Arondeus, vroeger loswerkman ?' ;Halberstadt, 'kan niet staan, lopen, zitten,
heeft overal pijn, kijkt met grote angstige ogen rond, praat verward en op
verkeerde momenten, is doodsbang om gefusilleerd te worden, zoekt aldoor
hulp en steun bij de moffen en praat voortdurend en tegen iedereen Duits' -
nee, dàn Brouwer: 'een pracht mannetje in een soort extatische toestand,
lijkt met zijn magere hoofd en hals uit zijn wijde gevangeniskleren op een
zelfportret van Greco. Praat Duits met een Spaans accent'; Limperg, 'ik
herinner me niets van wat hij gezegd heeft, alleen zijn grote rust en zelf-
verzekerdheid'; Dekking zelf, 'Sie sind Gegner des National-Sozialismusi' -
'Ja' - 'Hebt u het ooit grondig bestudeerd?' - 'Neen' - Hoe kunt u er dan
tegen zijn?' - 'Om praktische redenen . . . Het eerste wat hier gebeurde:
opheffen van competent lichaam (Nederlandse Maatschappij ter Bevordering
der Geneeskunst) en instellen van een zuiver politiek lichaam (Artsenkamer)
worin nUT ganz ausnahmsweise ein kompetentes Mitglied Sitzung hatte' ... Dit
isniet weerlegd'; Bakker,
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