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en bleek aloverleden toen men hem naar het ziekenhuis op de Coolsingel
overgebracht had. De Rotterdamse recherche ging na wat er aan papieren
op het lijk aanwezig was. Men vond het persoonsbewijs op naam van de
Amsterdammer, een kassabon van een winkelier aan de Walenburgerweg,
en een textielkaart met de naam 'Dormits', Dormits! Die man werd gezocht
in verband met de brand in de opslagplaatsvan de Wehrmatht in Den Haag!
De Rotterdamse recherche spoedde zich naar de winkelier. Zij toonde hem
de foto van Dormits. De winkelier herinnerde zich dat hij kort tevoren in
opdracht van iemand die wel op de afgebeelde persoon leek, goederen af-
gegeven had aan de Bijlwerffstraat 37 b. Dat bericht werd doorgegeven
aan het hoofdbureau waar inmiddels uit Den Haag commissaris Pool,
hoofdinspecteur Assink en twee rechercheurs gearriveerd waren. Dezen
begaven zich met de Rotterdamse inspecteur K. F. van der wilt en een
Rotterdamse rechercheur naar de Bijlwerffstraat. Met Dormits' huissleutel
die in zijn broekzak aangetroffen was, kwamen zij zijn zolderwoning binnen.
Zij vonden er, aldus het proces-verbaal van inspecteur van der Wilt, 'een
groot aantal pamfletten, lectuur, getypte en gestencilde brochures, en lectuur
kennelijk behorende tot een communistische organisatie, flessenchemicaliën
en een vermoedelijke bom, electrische batterijen, enz. enz.' Alles werd in
beslag genomen en naar het hoofdbureau overgebracht. 'Vervolgens is door
mij', aldus de inspecteur, 'onmiddellijk de Sicherheitspolizei met een en ander
in kennis gesteld.'! Zulks geschiedde in opdracht van de Rotterdamse
hoofdinspecteur A. H. Weekenstroo.
Nog voor de zaak aan de Sicherheitspolizei gemeld was, was van der Wilt

in de Bijlwerffstraat te weten gekomen dat de vriendin van Dormits kapster
was in een Joodse kapsalon. Hij ging er heen, constateerde dat zij Sara van
Gigch heette en dat zij volgens haar pb in de Zaagmolenstraat woonde. 'Ik
vroeg haar', aldus van der Wilt na de oorlog, 'of zij niet aan de Bijlwerff-
straat woonde en stelde haar opzettelijk deze vraag opdat zij zou begrijpen
dat ik meer wist ... Ik arresteerde haar opzettelijk niet.'2
Sara van Gigch ontkwam.
Zij was een van de zeer weinigen.
Want de met zo grote spoed gealarmeerde Sicherheitspolizei ging nog

diezelfde dag op nader onderzoek uit. Zij vond in dewoning vanDormits de
inschrijfformulieren van de aspirantleden. de registratieformulieren van
diegenen die als lid aangenomen waren, talloze rapporten op de gedrukte
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