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‘Kist stond op zolder voor
terugkeer van oom Dirk’
In 1939 sneuvelde eerste Nederlandse militair WO II
HELLEVOETSLUIS | Op 9 november 1939 sneuvelde
de eerste Nederlandse
militair van de Tweede
Wereldoorlog. De 33-jarige luitenant Dirk Klop
kwam om bij het wereldberoemde ‘Venlo-incident’. Voor het grote publiek is hij 75 jaar later
nog steeds de grote onbekende.
JANET VAN KLINK

Zijn nichtje Alice Valentijn-Klop
(67) uit Amsterdam staat nu voor
het huis in Hellevoetsluis waar haar
familie het verontrustende bericht
ontving. ‘Pas na de oorlog hoorden
ze dat hij nooit zou terugkomen en
konden ze in de rouw.’
Bijna 25 jaar na die voor Nederland zo rampzalige novemberdag in
1939 kwam er rook uit de tuin van
Rijksstraatweg 28 in Hellevoetsluis.
Op de brandstapel lag een legerkist.
,,Vreselijk!’’ jammert Wijntje Holleman-van Strien (85) anno 2014 in
haar bejaardenwoning in Nieuwenhoorn. ,,Toen wij later in een museum zijn foto zagen, besefte ik wat
we hadden gedaan.’’ De persoonlijke
bezittingen van luitenant Klop van
het bekende Venlo-incident gingen
voor altijd in vlammen op. Nooit zal
iemand weten wat er zat in de kist
van deze inlichtingenofficier. De inhoud blijft even raadselachtig als
zijn eigen eind. Tot op de dag van
vandaag is onbekend waar Klop, het

Toen wij zijn foto in
een museum zagen,
besefte ik wat we
hadden gedaan
–Wijntje Holleman-van Strien
eerste oorlogsslachtoffer én degene
in wie Hitler een aanleiding vond
om Nederland binnen te vallen,
rust. Nu herinneren alleen een
straat in Venlo en een oorlogsplaquette in zijn oude school in Brielle
nog aan hem.
Hollemans historische blunder
valt haar niet te verwijten. Klops

Z Alice Valentijn-Klop voor het huis waar haar familie het verontrustende bericht kreeg. Hoewel de kranten al in 1939 over zijn waarschijnlijke dood berichtten, was hij officieel ‘vermist’. FOTO ARIE KIEVIT

HipHopHuis
verkeert in
zwaar weer
Het gaat financieel niet goed met
het HipHopHuis in Rotterdam.
Directeur Aruna Vermeulen
hoopt met een benefietmiddag in
het nieuwe Luxor Theater voldoende geld binnen te halen,
zodat de deur volgend jaar open
kan blijven. Rapper Thyphoon en
zangeres Shirma Rouse werken
belangeloos mee.
Sinds de verhuizing twee jaar
geleden naar de Delftsestraat is
het HipHopHuis in omvang flink
gegroeid. De docenten trekken
steeds vollere zalen, het kinderprogramma loopt goed en dankzij samenwerkingen programmeert de Stichting HipHopHuis
activiteiten op verschillende
plekken.
Door vermindering van subsidie en sponsorgeld gaat het de instelling minder voor de wind; de
reserves zijn totaal opgebruikt.
Om voor nieuwe inkomsten te
zorgen, houdt het HipHopHuis
daarom op 20 december een
benefietmiddag in het nieuwe
Luxor Theater. Tijdens de bijeenkomt geeft rapper Typhoon een
akoestisch optreden, zangeres
Shirma Rouse zorgt voor de vocale begeleiding van 300 dansers
op het podium.
Met de benefietvoorstelling
hoopt het HipHopHuis 40.000
euro in te zamelen.
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Skatepark sluit
nakerstdagen

Z Dirk Klop, ‘een charmante man
van de wereld’. ARCHIEFFOTO FAMILIE

Z Een archieffoto van het huis aan de Rijksstraatweg, met de moeder
van Dirk Klop in de deuropening. ARCHIEFFOTO FAMILIE

eigen moeder gaf de nieuwe eigenaar van het huis bij haar vertrek
opdracht daartoe. Kleindochter
Alice heeft er maar één verklaring
voor: ,,De kist op zolder stond er
voor als oom Dirk terugkwam.’’

rugkomen. Die hoop vervloog. Ze broer Gerard farmacie kon studevernamen na de oorlog dat de nazi’s ren. Maar 1939 was een slecht jaar
hem hebben gecremeerd en uitge- voor de familie Klop. Begin januari
strooid op een onbekende plek in brandde hun huis aan de RijksDuitsland. Alice’s oma zette met het straatweg af. Die zomer was Dirk de
laten vernietigen van zijn spullen rechterhand van de militair attaché
een streep onder het
in Berlijn, maverleden. Zij sprak
joor Bert Sas.
daarna in de etageSamen zagen
woning in Leiden
ze de Duitse
aanval
op
zelden over haar
Polen aankooudste zoon, op wie
ze zo trots was. Alice Mijn vader werd
men.
Sas
is nu de enige die
waarschuwde
bang bij een verre
nog iets weet over
de
Nederde persoon achter reis. Hij dacht dan
landse regede kist. ,,Een charring ook keer
aan zijn broer
mante man van de
op keer voor
wereld.’’
een inval. Hij
–Alice Valentijn-Klop (67)
Alice’s vader Gewas het dan
rard en zijn vijf jaar oudere broer ook die op 9 mei ’s avonds naar Den
Dirk trokken veel met elkaar op: Haag belde dat het nu echt zover
samen naar België, de Alpen en het was. Zijn assistent was toen precies
strand. ,,Mijn levenslustige oom een half jaar dood.
nam altijd het voortouw.’’ Dirk
Gerard werd bijna 97, maar vergat
maakte voor zijn werk verre reizen. Dirk nooit. Alice: ,,Mijn vader werd
De vele ansichtkaarten naar huis bang als wij een verre reis maakten.
ondertekende hij zwierig met Hij dacht dan aan zijn broer, die ri‘Dicky’. Daar stopte hun band niet. sico’s nemen niet erg vond, en nooit
Klop verdiende als eerste luitenant terugkeerde van één missie.’’ Haar
genoeg om hem financieel te onder- jongste zoon kreeg Dirks officierssteunen. De man die zo’n tragische zwaard. Hij werd, net als zijn ouddood vond, zorgde ervoor dat zijn oom, beroepsmilitair.

‘Vermist’
Hoewel de kranten al in 1939 over
zijn waarschijnlijke dood berichtten,
was hij officieel ‘vermist’. Haar
grootouders, tante en vader bleven
hopen dat hun zoon en broer zou te-

VENLO-INCIDENT

‘Oogje in het zeil houden’
De Tweede Wereldoorlog
brak in september 1939 uit.
Duitsland viel Polen binnen
en Groot-Brittannië en Frankrijk verklaarden Duitsland de
oorlog. Twee Britse geheim
agenten, Sigismund Payne Best en
Richard Stevens, dachten in het
neutrale Nederland gesprekken te
voeren met de Duitse oppositie,
die het naziregime wilde omverwerpen. Luitenant Klop moest van
Nederlandse zijde ‘een oogje in het
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zeil houden’. Het was een Duitse
val, die uitliep op een schietpartij
bij café Backus, pal aan de grens.
De Britten werden Duitsland in
gesleurd. Klop raakte gewond en
overleed diezelfde avond. Toen
ontdekten de Duitsers dat Klop die zich voordeed als Engelsman Nederlander was, een groot probleem voor de Nederlandse regering. Een buitenkans voor Hitler.
Hij vond Klops betrokkenheid
‘schending van de neutraliteit’.

Het skatepark op de Westblaak
in het Rotterdamse centrum
wordt na de kerstvakantie ontmanteld. Pas na de zomervakantie volgend jaar is het nieuwe
park klaar. Tenminste, als er niet
alsnog een kink in de kabel komt.
De afgelopen jaren is veel gesproken over een nieuw skatepark, maar het ontwerp is nog altijd niet klaar. Midden november
neemt de Finse ontwerper Janne
Saario het opnieuw onder handen, nu is besloten dat de halfpipe verdwijnt. Er is geen andere
plek voor deze zeer hoge verve in
de stad. Ook is er geen geld om
de halfpipe te verhuizen.
Het budget van 8 ton is geheel
nodig om het skatepark aan de
Westblaak een nieuwe toekomst
te geven.
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Aanhouding in
babymelkzaak
De politie heeft vorige week een
tweede verdachte aangehouden
die mogelijk betrokken was bij de
beroving en mishandeling van
drie mensen die in Rotterdam
melkpoeder wilden kopen. De 18jarige Rotterdammer zit nog vast.
De slachtoffers uit Valkenswaard hadden via een verkoopsite een afspraak gemaakt om op
30 juni in Rotterdam melkpoeder
voor baby’s te kopen. Toen ze
aankwamen bij de Rusthoflaan
werden ze opgewacht, met een
vuurwapen bedreigd en beroofd.
Onderzoek leidde op 21 oktober
tot de aanhouding van één man.

