Texel, De Cocksdorp, 17 juli 1968
Aan de Heer Groepscommandant der Rijkspolitie Groep Texel

Effect van een dag verlof op 17 Juli 1968
8.30

Man aan mijn deur met een fiets (dames). Hij heeft de vorige dag gezien dat deze
fiets uit een Mercedes aan de kant van de weg is neergezet. Hij wist dat het een
Duitse auto was, maar kan er niet meer over vertellen. Fiets bij mij thuis neergezet.

8.55

Ik ben in de tuin en de telefoon gaat. Een mevrouw uit Amsterdam moet de politie
hebben. Ze vraagt me naar het telefoonnummer van het Kampeerterrein De Krim.
Telefoonnummer opgegeven.

9.15

Een meneer komt mededeling doen dat hij zijn auto die hij in het Molenbos had
geparkeerd beschadigd aantrof. Zijn ruitenwissers waren eraf geschroefd en met had
geprobeerd zijn bermlampen er ook af te krijgen, maar dat was vermoedelijk te
moeilijk. Genoemd persoon was al sedert 12 jaar op Texel en er was hem nog
nimmer wat gepasseerd. Hij begreep wel dat het overbodig was aangifte te doen,
maar hij wilde het toch maar even mededelen.

9.40

Ik ben in mijn garage. Een mevrouw komt de garage binnenlopen en vraagt me of ze
soms bij mij Norit kan krijgen, want haar man heeft de racekak. Naar Kikkert
verwezen.

10.05 Er komt weer een jongen in mijn garage en vraagt me of hij een stukje ijzerdraad kan
krijgen, want zijn uitlaat zit los. Hij is bij de Shellpomphouder geweest, doch ze
kunnen hem daar niet helpen. Jongen een stuk draad gegeven.
10.17 Een mevrouw uit Amsterdam vraagt me of ik haar het telefoonnummer van de
strandbewaking te De Krim wil opgeven. Dit staat niet vermeld in enig telefoonboek.
10.30 Koffiedrinken.
10.33 Inlichtingen P.T.T. juffrouw van deze Deinst vraagt me naar het telefoonnummer van
het Kampeerterrein De Krim. Aan verzoek voldaan.
10.45 Koffiegedronken. Man uit Amsterdam vraag me telefonisch om een pension. Hij wil dit
via de politie hebben, dan is het goed. Voor 2 personen wil hij twee kamers hebben.
Vanaf de datum 20 Juli a.s. Verwezen naar het hotel.
10.55 Man komt aan mijn deur en vraagt om een visvergunning. Man geschoren.
11.00 Collega Grimijzer er is nog verse koffie. Grimijzer diverse inlichtingen gegeven. Zeer
noodzakelijk.
11.30 Meneer Sutterland uit Haarlem belt op en vraagt of ik zijn vrouw op het
kampeerterrein De Krim wil waarschuwen dat hij nog niet komt, want zij is ziek. Zijn
vrouw denkt dan dat hij is verdronken. De Krim, De Sluftervallei en N.T.K.C. terrein
opgebeld, doch aldaar was genoemde mevrouw niet aanwezig.
12.15 Grimijzer vertrokken.
12.45 Eten. Duitse taalleraar persé politie moest spreken. Reed in Mercedes 250 (kosten
hier Fl. 22.500). Deze verbleef sedert maandag namiddag in de Sluftervallei en had
bericht ontvangen dat zijn nicht ernstig ziek was, wat voor hem een reden was om per
omgaande terug te keren (gezien zijn houding was het een ambtenaar uit het derde

geslacht, want hij was zeer zenuwachtig want hij had stuiptrekkingen waardoor zijn
nek bij iedere ademhaling 10 cm. Dikker werd). Hij was nog geen 3 dagen in De
Sluftervallei geweest, maar moest toch met zijn auto caravan en 4 personen 9 gulden
per dag betalen. 9 gulden was veel geld en volgens internationale voorschriften was
dit in geheel Europa niet zo. Ik heb hem verteld dat de dag van aankomst en vertrek
als volle dag werd gerekend en dat ik daar toevallig ook niets aan kon verhelpen. Hij
liep zenuwachtig en kwaad weg. Sluftervallei opgebeld waar ik van de directrice te
horen kreeg dat ik wel een man bij me gehad zou hebben die zeer kwaad was.
Genoemde directrice had hem direct de telefoon beschikbaar gesteld zodat hij het
hoofdkantoor kon opbellen maar dat had genoemde persoon geweigerd. Duur
ongeveer een half uur. Eten steenkoud.
13.20 De bel. Dochter gestuurd doch man moest vader spreken. Zegers uit Zuid Eierland
van de ’s Hertogenboschweg (amateur lijkbezorger). Vrouw Dop uit Zuid Eierland is
overleden en wordt vrijdag a.s. begraven. Gezien de grote drukte verzoekt hij of ik
tijdens de begrafenis het verkeer in De Cocksdorp wil omleiden. Aan het verzoek heb
ik toezegging gedaan dat het geregeld wordt.
13.30 Het Hoofd van de Kustwacht belt op en vraagt de politie De vorige avond is er van
hem een bromfiets van het merk Mobilet gestolen bij Sarasani. We zijn ambtelijk zeer
goed bevriend dus het signalement van genoemd voertuig zeer uitvoerig opgenomen
en daarvan mededeling gedaan aan collega Grimijzer.
13.50 Gerrit Bakker, postloper bij P.T.T., wonende tegenover Onno Kikkert, deelt mij mede
dat het nu godverdomme uit is met die brommers en dat hij de banden kapot zal gaan
snijden als er niets aan gebeurd. Hij kan de gehele nacht niet slapen en zijn gasten
lopen voortijdig weg.
14.30 Kees Zuidema aan mijn deur met een lijst of ik maar even wil tekenen dat het op
korte termijn wordt verboden dat er ’s avonds na 10 uur nog brommers door het dorp
rijden. Hij en zijn gasten slapen voor 3.00 uur geen oog en de krengen komen ook
nog met die loeders achter in zijn tuin. Hij en nog 10 anderen van het dorp zijn
genegen de politie bij te staan om deze rotzooi van het dorp te houden. Hij zou ze wil
aan de riek willen steken maar dan kwam hijzelf in de lik. Hij gaat na verloop van een
half uur verder met zijn lijst om handtekeningen van inwoners van De Cocksdorp (met
nog 4 anderen) om zo gauw mogelijk van het gemeentebestuur gedaan zien te
krijgen dat hier een einde aan komt. Naar ik later heb vernomen tekent iedereen de
lijst. Zuidema spreekt zeer uitgebreid en het duurt ongeveer een half uur voor hij
vertrekt.
15.30

AMBTSGEHEIM

16.45 Er komt een kampeerder aan mijn deur van De Krim. Deze deelt mij mede dat de
toiletgelegenheid aan geen enkele eis voldoet. Hij stond hedenmorgen als 30ste man
in de rij om naar de W.C. te gaan. Toen hij aan de beurt was had de laatste al in zijn
broek gescheten. In de bosjes bij de omliggende woningen behoef je ook niet te
gaan, want elke stap die je daar doet stap je in een hoop stront.

17.15 Duitse mevrouw heeft haar ansichtkaarten abusievelijk in de bus van de gast
statistiek geworpen. Haar kaarten eruit gehaald en nog 40 andere meegegeven die er
ook in zaten.
18.00 Van Mierlo de beheerder van het strandpaviljoen De Krim deelt mij mede dat er
hedenavond op het stand een kampvuur zal worden gehouden. Grimijzer verzocht of
hij aldaar op genoemd tijdstip toezicht wilde houden en tevens op het sluitingsuur en
het geraas met brommers waarbij ik hem zal assisteren.
20.00 Deense mevrouw komt vertellen dat zij haar ansichtkaarten in de bus van de
gastenstatistiek heeft gedeponeerd. Bus geopend en haar kaarten gegeven waarbij
47 anderen met brieven, die zij voor mij op de werkelijke post heeft bezorgd.
23.00 Einde. Bij het relaas zijn niet genoemd de mensen en de telefoontjes die mijn vrouw
kon afhandelen.

De Rayoncomdt.
H. Tromp

