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in Rotterdam ondergedoken was: een zolderwoning in de Bijlwerffstraat
no. 37 b. Hij leefde daar samen met een vriendin, een Joodse kapster, Sara
van Gigch. Op die zolder bewaarde hij ook grote hoeveelheden C0111111U-
nistisch agitatiemateriaal alsmede ingrediënten om explosieven te vervaar-
digen. Officieel stond hij nog steedsingeschreven op het adres in de Begonia-
straat in Den Haag waar hij gewoond had voor hij in Rotterdam onder-
gedoken was.
Vóór de spoorwegaanslag van 7 augustus had de NVM-groep in

Rotterdam tweemaal brand gesticht in het Luxor-theater dat Duits eigen-
dom geworden was; na de aanslag trachtte zij elders sabotage aan spoorlijnen
te plegen, vooral in Gelderland en Overijssel waar de groep contacten had.
Men had daar weinig succes mee - de Railwacht van de Nederlandse
Spoorwegen maakte het bedrijven van dit soort sabotage niet gemakkelijker!
Dorrnits' aandacht richtte zich op een ander object en in de avond van I3
oktober gelukte het hem persoonlijk om, door enkele leden van de Haagse
groep bijgestaan, in Den Haag een grote opslagplaats van de Wehrmacht
voor hooi en stro in vla111111ente laten opgaan: meer dan 500 ton hooi en
30 ton stro gingen verloren. Er was een wacht bij de opslagplaats aanwezig
en.toen de vlammen oplaaiden, werd de waakhond losgelaten. Dorrnits
werd in zijn been gebeten. Hij stak de hond dood, klom over het hek, maar
kon niet meer fietsen.Vermoedelijk nam een van zijn makkers hem achterop
mee - in elk gevalliet Dorrnits zijn eigen flets liggen.
Onder leiding van de commissaris van politie M. D. Pool begon de

Haagse recherche onmiddellijk aan een grondig onderzoek. De flets bleek
een merkfiets te zijn met een leesbaar framenu111111er.De recherche ontdekte,
bij wie de fiets gekocht was. De betrokken rijwielhandelaar had de naam
van Dorrnits als koper genoteerd. Een inval in de Begoniastraat volgde - er
was in Dormits woning niemand thuis. Maar de recherche wist nu, wie zij
moest zoeken. Het door Dormits ingevulde ontvangstbewijs-persoonsbewijs,
bij de rijksinspectie van de bevolkingsregisters bewaard, bevatte zijn foto;
die foto werd bij duizenden vermenigvuldigd en in het gehele land in
politiebureaus en postkantoren opgehangen.
Op I7 oktober, vier dagen na de aanslag in Den Haag, trachtte Dorrnits

die zich weer in Rotterdam bevond, in een winkel aan een vrouw haar tasje
te ontrukken. Vermoedelijk deed hij dat om aan een pb voor zijn vriendin
Sara van Gigch te komen, die nog steedsgeen pb zonder J bezat. Er ontstond
tumult; buiten dewinkel werdDorrnits door eenhulpagent gegrepen. Hijwerd
naar het politiebureau in de Oostervantstraat gebracht. Hij had een pistool
op zak, maar dat haalde hij eerst te voorschijn toen hem op het politiebureau
bleek dat hij in arrest zou blijven. Hij schoot zich een kogel door het hoofd
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