
DE RIJKSRECHERCHE INGESCHAKELD

Inmiddels hadden de rechercheurs (het waren er tien geworden) het
onderzoek voortgezet en op de dag waarop Hofk:amp gearresteerd werd,
20 oktober, verklaarde een kelner van Hotel Vemimmen dat hij in de
voorafgaande weken enkele malen telkens eenzelfde gezelschap in Heeren-
veen bijeen gezien had - een gezelschapdat niet uit Heerenveners bestond en
dat op hem een verdachte indruk gemaakt had; hij gaf een beschrijving van
die personen. De rechercheurs gingen bij de taxichauffeursen garagehouders
in Joure en Heerenveen informeren. Een van die garagehouders herinnerde
zich aan de hand van de voorlopige signalementen dat hij wel eens iemand
die op een der gezochten leek, op de straatweg afgezet had dicht bij het
jachthuis, een ander, dat hij vermoedelijk dezelfdepersoon een keer vervoerd
had in gezelschap van de drukker Lever uit Sneek. De drukker en zijn
twee zoons werden gearresteerd. Zij bekenden dat zij met de gezochte, die
zich jegens hen steeds 'Oom Jan' genoemd had, contact hadden gehad; het
duikadres van het gezin Seligmannwerd prijsgegeven. De Leverswerden op
21 oktober in het politiebureau te Sneek opgesloten.
Diezelfde avond trachtten Dobbe en Bergsteyn hen te bevrijden. Als

'SD'ers' vervoegden zij zich bij het bureau; zij eisten op hoge toon dat de
arrestanten aan hen zouden worden overgedragen maar de twee dienst-
doende agenten zeiden dat zij eerst contact met hun superieuren moesten
opnemen. Eén ging de corrunissarishalen; voor deze verschenen was, waren
Dobbe en Bergsteyn verdwenen.
Drie rampen volgden. Ten eerste gaf Seligmann, na de belofte ontvangen

te hebben dat hij met zijn gezin naar Zwitserland mocht emigreren (Horak
heeft zich aan die belofte gehouden), de naam van Dobbe prijs; ten tweede
werd bij huiszoeking bij de Levers een vrachtbrief ontdekt waaruit bleek dat
er enige tijd tevoren goederen aangekomen waren die de schoenwinkelier
Steenwijk uit Heerenveen afgezonden had - ook Steenwijk werd opgepakt;
ten derde werd in het jachthuis geconstateerd dat onbevoegden er zich
toegang toe verschaft hadden en dat zij kennelijk in grote haast waren
vertrokken. Nader onderzoek leidde er toe dat alleswat in de tuin begraven
was, ontdekt werd: de lege jeneverkruiken, de paperassen van de gemeente
Haskerland, maar ook de brieven die Dobbe ontvangen had. Daar was een
briefbij van Elly Polak, met haar duikadres er op. Ze werd in Utrecht gear-
resteerd en naar Heerenveen overgebracht. Bij Elly had men een brief van
haar zuster Rita uit Heeg gevonden. Ook Rita werd gearresteerd en bij haar
trof men zelfseen hele correspondentie aan: brieven die zij van verscheidene
andere Joodse onderduikers in Friesland ontvangen had; allen werden opge-
pakt. Elly was tegen de noodsituatie waarin zij zich plotseling bevond,
totaal niet bestand: uit angst naar Mauthausen opgezonden te worden,
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