
 

Verzet en verraad 
Uit handen van de Duitsers blijven 
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het verzet voorzichtig zijn: ze gebruikten codes die 
de Duitsers niet konden ontcijferen. Toch ging het soms mis. 
 
Hier volgen enige boodschappen ten behoeve van het verzet. Jan heeft een lange snor. Ik 
herhaal: Jan heeft een lange snor. Onze Willem is jarig. Het gaat door! het gaat door! Ik 
herhaal: Onze Willem is jarig.  

In geheimtaal krijgt het Nederlandse verzet te horen dat ze wapens krijgen uit Engeland. 
Een vliegtuig zal de wapens met parachutes op een afgelegen plek droppen. Er worden 
lampen neergezet zodat de Engelse piloot precies weet waar de wapens terecht moeten 
komen. Maar de Duitsers kunnen die lampen ook zien. En dus staat er altijd iemand op de 
uitkijk. 

Blijf weg uit dat licht!  

En als je iemand ziet, wie het ook is, meteen waarschuwen. 

Ik maak me meer zorgen over dat vliegtuig. Ach, voordat de moffen hier zijn, zijn wij 'm 
allang gesmeerd. Ik bedoel die wapens. Straks krijgen we die op ons kop. 

Als het vliegtuig op de afgesproken plek nadert  let de piloot let op de lampen beneden.  Als 
de wapens zijn neergekomen, moet ze zo snel mogelijk worden meegenomen.   

Doe die lampen maar uit. Iedereen staan blijven en handen omhoog! De moffen! we zijn 
verraden! Jullie kunnen geen kant meer op.  Soms mislukt zo’n dropping en wordt iedereen 
gepakt. Ze zijn verraden.  

Ik had ze moeten waarschuwen, maar ik heb helemaal niets gezien. Niets! Ze waren er 
gewoon, alsof ze ons stonden op te wachten. Dries Kooiman ook? Zijn gezicht vergeet ik 
nooit meer. Hij heeft m'n opa gepakt. En Henk en Maarten en René en... We moeten weg. 
Misschien kunnen we onderduiken in het noorden. Zodat die schoft zijn gang kan gaan?! 
Nee! We moeten 'm stoppen voordat hij nog meer slachtoffers maakt. Hoe dan? Met een 
kogel.  

Zodra hij de deur uit komt, ga ik fietsen en jij volgt op honderd meter.  Schiet dan! Schiet! 
Het is 'm niet. Politie! Roep de politie! Waar wacht je nou op?! Het is iemand anders! Hij 
heeft ons gezien. Bitte... Bitte, nein... 

Na iedere aanslag van het verzet slaan de Duitsers keihard terug. Nederlanders worden 
opgepakt en doodgeschoten.  

Een Duitser is een Duitser. Het is goed dat we 'm hebben omgelegd. Misschien was hij nog 
wel erger dan Dries Kooiman! Dat zou me niets verbazen. Zo'n hoge piet bij de 
Sicherheitsdienst, dat word je echt niet zomaar. Die moet wel iets op z'n geweten hebben. 
Denk je niet?... Els? 


