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Woord vooraf
In 2004 vroeg de uitgever van Kosmos-Z&K mijn advies over een boek dat zij
voornemens was te maken ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Denksport. Het idee was om iets te maken op het gebied van de geschiedenis van
het puzzelen. Op een bijeenkomst bij Denksport deed ik enkele suggesties over
hoe zo’n boek eruit zou kunnen zien, met als onvoorzien gevolg dat een paar
dagen daarna het verzoek kwam of ik het zelf zou willen schrijven.
Na enig nadenken geraakte ik in de in Nederland inmiddels ingeburgerde positieve grondhouding, waaraan ik evenwel twee voorwaarden koppelde: een totale onafhankelijkheid van Denksport, en de medewerking van iemand die bij
Denksport werkt, zodat die sector van het gebied dat in kaart moest worden
gebracht, bestreken zou worden. Denksport bracht daarop Saskia Balmaekers in
stelling, die nadat ze drie keer met glans puzzelkampioene van Nederland was
geworden, door Denksport was gevraagd om daar te komen werken. Haar doctoraalscriptie was zo overtuigend helder geschreven dat niets een goede samenwerking in de weg stond. En wat betreft de eerste voorwaarde, daar is geheel
aan voldaan. Elk woord in dit boek staat er op eigen kracht.
De hoofdstukken 2, 4 en 5 zijn door mij geschreven. Hoofdstuk 3 gaat over
Denksport en is geschreven door Saskia Balmaekers. Voor hoofdstuk 1 tekenen
wij beiden. Dat gezegd zijnde, moet natuurlijk ook gemeld worden dat wij fors
over de randen van onze eigen hoofdstukken hebben heen gekeken, waardoor
beiden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het totaal. Daarom is in
de tekst steeds de wij-vorm gebruikt.
Het leek ons een mooie gedachte om het boek te eindigen met een bijdrage uit
de meest recent ontwikkelde tak van de cryptografie, namelijk die waarin taal
en beeld voor de dubbelzinnigheid zorgen die voor puzzelaars zo aantrekkelijk
is en ook een vereiste. De twee cryptografen Adri Altink en Frans Wentholt,
vooraanstaand in het bloeiende gezelschap dat wekelijks bij tienduizenden elkaar ontmoet op een internetwebsite en dat één keer per jaar de drukbezochte
CryptoConferentie houdt, zijn ook bereid gevonden een rebuscryptogram te leveren ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek.
Wij danken Adri Altink en Frans Wentholt niet alleen voor hun bijdrage, maar
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ook voor het kritisch doorlezen van enkele hoofdstukken. Dit laatste geldt ook
voor Gina Siegel, die alle hoofdstukken heeft doorgenomen en veel verbeteringen in de tekst op haar naam heeft staan. We zijn Fons Moerdijk en Rob Tempelaars dank verschuldigd voor hun hulp bij het vinden van materiaal op het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie en Rik Schutz voor hetzelfde bij Van
Dale. Verder danken wij Pien van der Hoeven, Evert Jan Moojen en Nel Draaijer
voor informatie over H.A. Scheltes, Jelmer Steenhuis voor informatie over zichzelf, Dirk Groenendijk en Trinette Koomen voor hun steun bij ons onderzoek
naar de cryptografen bij De Groene, Astrid Westbroek voor haar hulp bij ons
bezoek aan Elsevier, en Hubert Berkhout voor zijn hulp bij ons bezoek aan het
NIOD. Verder dank ik Wim Zonneveld voor de schenking van een Engels boekje,
dat in hoofdstuk 5 een centrale plaats krijgt en dat erg geholpen heeft om de
geschiedenis van het puzzelen in een internationaal perspectief te krijgen. Rob
Schreuder, Mieke Trommelen en Arie van der Zwan gaven enkele belangrijke
vingerwijzingen.
Voor de goede orde benadruk ik dat bij kritiek op het boek alle verantwoordelijkheid bij mij ligt en dat bij waardering het meervoud gebruikt dient te worden.
H.J. Verschuyl
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CRYPTOGENOOTSCHAP
HOOFDSTUK 1

Inleiding, inventarisatie en
voorgeschiedenis

1.1 Inleiding
Voor de miljoenen puzzelfans over de hele wereld dienen puzzels als een unieke
vorm van mentale sport. Puzzels intrigeren, amuseren en fascineren; kortom, ze
zorgen voor een aangename tijdsbesteding, die door puzzelaars ook als nuttig
wordt ervaren omdat ze het gevoel hebben dat ze hun hersens trainen. Deze
zucht tot het onderhouden van de mentale machinerie wordt gevoed door een
grote interesse in de dragers van onze kennis: woorden. Veel puzzels komen
voort uit onze omgang met woorden en onze permanente verbazing over allerlei
vaak onverwachte eigenschappen ervan.
De uitdaging om een puzzel tot een goed einde te brengen kan uitermate verslavend werken. Dat veel mensen die uitdaging steeds weer aangaan, blijkt wel
uit het feit dat de oplage van de Denksport-uitgaven elke maand ruim een miljoen bedraagt. Bovendien is het al tientallen jaren zo dat niet lang na de ontvangst van de zaterdagkrant met het wekelijkse cryptogram er druk telefoonverkeer op gang komt over de al dan niet gevonden oplossingen. Sterker nog, er is
tegenwoordig zelfs een spontaan gegroeid en nog steeds groeiend, levendig, nog
naamloos internetgezelschap dat hier zal worden aangeduid als het Cryptogenootschap. Op een internetsite worden alle cryptogrammen die in het weekeinde in kranten en weekbladen verschijnen bijeengebracht, zodat de natuurlijke beperking op het aantal abonnementen handig wordt omzeild. Voeg daarbij de observatie dat er in boek- en tijdschriftenhandels meestal fors ruimte
wordt ingericht voor alles wat met puzzelen te maken heeft, en we hebben het
beeld compleet: puzzelen is een maatschappelijk en sociaal niet onbelangrijke
activiteit.
Weinig mensen zien de studie naar het puzzelen echter als een serieuze zaak.
Er wordt meestal wat lacherig over gedaan, want puzzelen heeft de naam van
een onschuldig soort tijdverdrijf voor mensen die weinig beters te doen hebben.
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Het gezelschap dat hier wordt aangeduid als Cryptogenootschap heeft geen
officiële naam en dus ook geen officieel
bestaan, maar het komt wel elk weekeinde op internet tot leven zodra de
kranten zijn verschenen. Corry Gillissen
uit Zwolle nam enkele jaren geleden
het initiatief tot het maken van een internetsite, die werd ingericht door haar
zoon Jasper. Vandaar de inmiddels in
puzzelkringen beroemd geworden www.
jasperscryptogrammensite.com. Onder
haar bezielende leiding is het webadres
inmiddels de plek waar puzzelaars niet
alleen informatie over puzzels kunnen
vinden maar die ook kunnen uitwisselen. Bovendien is het in korte tijd de
plek geworden waar vernieuwingen in
het genre hun weg vinden. Het aantal
bezoekers was in 2004 bijna achthonderdduizend. Vanaf 2001 wordt er een

jaarlijkse Cryptoconferentie georganiseerd door Corry Gillissen en enkele haar
ondersteunende personen. Voor die conferenties worden personen uitgenodigd
om te praten over hun ervaringen als
ontwerper van cryptogrammen of over
andere zaken die cryptoliefhebbers interessant kunnen vinden. Een officiële
naam voor het geheel aan activiteiten
rondom de website ontbreekt nog. Wie
weet gaat het gezelschap zich geleidelijk aan ontwikkelen tot wat in Amerika de National Puzzlers’ League heet,
maar bij het ontbreken van concrete
plannen in die richting duiden we het
geheel aan met een naam waarvan het
tweede deel een eerbiedwaardig verleden heeft, dat teruggaat tot in de zeventiende eeuw. Een naam die overigens
op ons dringende verzoek bedacht is
door Corry Gillissen.

Hoe zou je daarover iets zinnigs kunnen en moeten schrijven? Die houding is
nogal Nederlands, want wie de Noordzee oversteekt, komt in een publiek domein terecht waarin het puzzelen niet alleen een vaste plaats heeft veroverd,
maar ook een zeker prestige geniet. Zo is er vrij veel geschreven over die typische vorm van het kruiswoordpuzzelen die in Engeland in de afgelopen tachtig
jaar is ontstaan: de crossword.
Niet alleen de geschiedenis van de crossword is in de Angelsaksische landen in
kaart gebracht, maar ook de makers ervan (setters geheten om ze te onderscheiden van de oplossers) hebben zelf voor een duidelijke herkenbaarheid gezorgd,
vaak omdat ze een boekje hebben geschreven om uit te leggen hoe hun puzzel
in elkaar zit. Anderen hebben hun eer bewezen door over hen te schrijven en
hen op die manier voor de vergetelheid te behoeden, die op een enkele uitzondering na het lot lijkt te zijn van Nederlandse ontwerpers van puzzels.
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CROSSWORD PUZZLE EN KRUISWOORDPUZZEL
We voeren hier voor het hele boek een
conventie in over het gebruik van Engelse woorden als crossword (puzzle)
in een Nederlandse tekst. Om de in de
hoofdtekst uitgelegde verschillen tussen
de Engelse en het Nederlandse puzzel
scherp in het oog te houden zijn er twee
mogelijkheden. Wij kunnen óf in plaats
van de crossword (al of niet met puzzle
erachter) telkens schrijven het Engelse
kruiswoordraadsel, óf wanneer het
over het Engels gaat het woord crossword gebruiken om zo het Nederlandse
woord kruiswoordraadsel te reserveren voor waar het woord uitsluitend in
Nederland betrekking op heeft. Wij
hebben voor deze laatste oplossing ge-

kozen om te vermijden dat een woord
met eigen Nederlandse betekenis voor
het Engels wordt gebruikt om iets aan
te duiden dat in Nederland cryptogram wordt genoemd, met de noodzakelijke toevoeging dat de Engelse crossword en het Nederlandse cryptogram
ook sterk verschillen. We laten daarmee crossword en andere woorden die
een specifieke Angelsaksische betekenis
hebben gekregen onvertaald. Om de
tekst niet al te veel met aanhalingstekens te belasten schrijven we crossword in plaats van ‘crossword’. Ook
voor andere technische termen uit het
puzzelende buitenland hanteren we
deze conventie.

Leek, moeten we misschien schrijven, want deze geschiedenis van het puzzelen
wil een bijdrage leveren aan een correctie op de al te perifere plaats die het
puzzelen in onze cultuur heeft. Niet onbelangrijk is daarbij het bestaan van
bijvoorbeeld het eerder genoemde Cryptogenootschap. De geschiedenis van de
Amerikaanse en die van de Engelse crossword (twee nogal verschillende werelden overigens) leert dat het voor de publieke erkenning van deze vorm van
mentale sport nodig is dat zich voldoende krachtige gemeenschappen vormen
waarin de standaard bewaakt wordt en ook nieuwe vormen worden ontwikkeld.
Zoiets kan alleen maar ontstaan doordat men zich met elkaar verenigd voelt in
de liefde voor taal en het spelen ermee.
Het ontstaan van het puzzelen en vooral de ontwikkeling ervan naar de huidige
ons bekende vormen blijken een fascinerend onderwerp. Over het ontstaan van
het puzzelen zelf hebben wij weinig te zeggen omdat het teruggaat tot ver in of
zelfs vóór de klassieke Oudheid, want ook in Aziatische landen wordt van oudsher gepuzzeld. Bovendien kom je onvermijdelijk uit op filosofische vragen waarom
de mens speelt en welke rol taal daarin krijgt. Een serieuze behandeling van die
vragen zou een aanzienlijk groter boekwerk vereisen dan ons is gevraagd te maken. Mensen houden nu eenmaal van het oplossen van raadsels en van het ge-
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bruik van taal voor het verbergen of vervormen van informatie. Dat kan als spel en
‘in het echt’. In het laatste geval komt de verborgen taak van geheime diensten
om voor de vijand ontoegankelijke boodschappen te verzenden al snel in zicht.
Zoals schaken kan worden gezien als de geritualiseerde spelvorm van het echte
oorlog voeren, kan puzzelen worden opgevat als een spelvorm van een onderdeel
ervan: het misleiden van de tegenstander. Puzzelen vormt in die zin het model
voor de interactie tussen iemand die wil verbergen en iemand die naar onthulling streeft. Misschien is dat wel de oerbasis van het puzzelen dat in dit boek aan
de orde komt. Hoe interessant de vroege voorgeschiedenis van het puzzelen ook
moge zijn, wij richten ons vooral
op de vraag hoe de huidige vormen van puzzelen zijn ontstaan uit
hun onmiddellijke voorgangers.
Het blijkt een interessant proces,
met wortels in gerenommeerde
dagbladen en periodieken.
De directe aanleiding voor het
schrijven van deze geschiedenis
is het 75-jarig jubileum van Denksport in 2005. Op 3 oktober 1930
maakte Nederland voor het eerst
kennis met Denksport, een vanaf
het eerste begin zeer gevarieerd
puzzelblad, waarin onder andere
kruiswoordraadsels, rebussen, getallenraadsels en een schaakrubriek een plaats kregen.
Deze rijke variatie is uitsluitend te
verklaren uit het feit dat vóór 1930
allerlei soorten puzzels en raadsels
tot ontwikkeling waren gekomen,
met name in kranten en tijdschriften. Eén ervan, de nu meest bekende – het kruiswoordraadsel –

Afb. 1.1
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had vijf jaar ervoor zijn intrede gedaan in Nederland. Andere puzzels en raadsels in
het eerste nummer van Denksport hadden al een langere voorgeschiedenis. In dit
boek brengen we die voorgeschiedenis in kaart, soms aanknopingspunten zoekend
in de negentiende eeuw. We kunnen op die manier het ontstaan van specifieke
puzzelbladen inbedden in een veel ruimere traditie, waarin kranten en tijdschriften
een belangrijke rol speelden omdat puzzels daarin tot een natuurlijke ontwikkeling kwamen. Kranten speelden met name een rol via de kinderrubrieken.
We hebben tot nu toe woorden gebruikt als puzzel en raadsel, maar deze twee
woorden hebben een te ruime betekenis voor onze doeleinden. Zo is puzzel ook
van toepassing op legpuzzels. Voor de geschiedenis daarvan verwijzen we naar
Bekkering & Bekkering (1988). Iemand die probeert het probleem van de kubus
van Ernö Rubik op te lossen is in feite ook aan het puzzelen. In de Franse krant
Libération staat elke zaterdag in de kolom waarin de dagelijkse Mots croisés
(letterlijk: ‘gekruiste woorden’) en de dagelijkse schaakrubriek te vinden zijn,
een puzzel die eruitziet als een kleine kruiswoordpuzzel (5 × 5, met enkele
zwarte vakjes), maar waarin je getallen moet zetten die je krijgt door het oplossen van opgaven als ‘Priemgetal onder de 100’ en ‘Derde macht van dat priemgetal’. Ook dat is een (verslavende) puzzel, die we in Nederland wel kennen
onder de naam getalraadsel, maar hij valt niet onder de taalspelen. Scrabble
valt er wel onder maar daar ontbreekt een kenmerkend element van het puzzelen dat in dit boek besproken wordt, namelijk dat door anderen gestelde
problemen moeten worden opgelost.
Puzzels waarvoor ruimtelijk inzicht, motorische behendigheid of constructievaardigheid vereist zijn, vallen ook buiten het bereik van dit boek. Cijferspelen
waarin taal toch een belangrijke rol speelt, vallen overigens weer wel binnen
ons bereik. We willen hier nog niet al te precies afbakenen wat we wel en niet
meenemen in de beschrijving. Het gaat ons nu om de globale beperking tot de
puzzeltraditie waarin het kruiswoordraadsel en het cryptogram in de praktijk
zijn uitgegroeid tot de gezichtsbepalende vormen. Met daaromheen een groot
aantal andere vormen die iedere puzzelaar als vanzelfsprekend kent. Het is niet
onredelijk om het aanbod in de puzzelbladen als een soort richtlijn aan te houden, omdat deze vergeleken met de kranten meer variatie aanbieden.
Een tweede woord dat toelichting vraagt, is kruiswoordraadsel. Wij gebruiken
dit woord en zijn variant kruiswoordpuzzel verder zonder enig onderscheid door
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elkaar en behandelen beide als hetzelfde woord. In Nederland weet iedereen
wat het betekent en iedereen weet ook dat een cryptogram een wat moeilijker
vorm is van een kruiswoordraadsel. Het probleem waarop wij stuitten, is heel
simpel. De Fransen hebben hun mots croisés, de Duitsers hun Kreuzworträtsel,
de Engelsen en Amerikanen hun crossword. De vraag is: kun je het Engelse
woord crossword puzzle vertalen als kruiswoordpuzzel? Het antwoord hierop is
ondubbelzinnig: ‘Nee, dat kan niet, want een crossword puzzle is heel wat anders dan bij ons een kruiswoordpuzzel.’ Nederland verkeert namelijk ten opzichte van Frankrijk en Groot-Brittannië in de unieke positie dat het kruiswoordraadsel en het cryptogram bij ons twee scherp onderscheiden puzzelsoorten
zijn, terwijl dat in de twee genoemde landen niet het geval is. In Groot-Brittannië spreekt men wel van een cryptic crossword, maar deze puzzelsoort is geen
zuivere tegenhanger van het cryptogram, net zomin als een Engelse puzzel waar
het simpele woord crossword boven staat de tegenhanger is van ons kruiswoordraadsel. Iets dergelijks geldt voor de Fransen: ook zij hebben niet de
beperking van kruiswoordraadsels tot een spelvorm waar het uitsluitend om
woorddefinities gaat. De Duitsers zitten wat dat betreft veel dichter bij ons. Wat
bij hen het meest op ons cryptogram lijkt, is echter lang niet zo populair geworden als bij ons. Kortom, het landschap dat zich in Europa aftekent, is even divers
als de culturen waarin het taalspel zijn uiteindelijke vorm heeft gevonden.
Dit gegeven leidt tot de vraag: Hoe kan de unieke positie van het kruiswoordraadsel en het cryptogram in Nederland verklaard worden? Oftewel: Hoe kan de
unieke ontwikkeling van het Nederlandse taalpuzzelen ten opzichte van andere
landen verklaard worden? In deze puzzelgeschiedenis zullen we ons mede laten
leiden door dit soort vragen. Vandaar dat er in hoofdstuk 2 veel aandacht zal
zijn voor het ontstaan en de vroege ontwikkeling van het kruiswoordraadsel en
in hoofdstuk 4 voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het cryptogram. Het onderscheid tussen de vroege en de verdere ontwikkeling komt voort
uit de observatie dat het kruiswoordraadsel sinds het prille begin niet echt is
veranderd: het staat als een huis en dit huis heeft nog steeds een stabiele basis, al wordt deze in de laatste jaren wat ondergraven, zoals paragraaf 2.8 en
hoofdstuk 5 laten zien.
Het cryptogram is vanaf het begin wel in ontwikkeling gebleven: verschillende
makers hebben hun stempel gedrukt op het genre, zodat moderne cryptogrammen meestal niet meer lijken op de eerste proeven van bekwaamheid. Boven-
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DE NAAM DENKSPORT

dien is er in de jaren negentig een soort tussengenre ontstaan, de zogeheten
kennispuzzel, die een brug lijkt te slaan tussen kruiswoordraadsel en cryptogram. Het gaat ons erom deze ontwikkelingen in kaart te brengen tegen de
achtergrond van de vraag: om wat voor soort taalspel gaat het eigenlijk als we
bezig zijn een puzzel op te lossen?
De twee belangrijkste bronnen van onderzoek naar de puzzeltraditie in het algemeen en de verschillende puzzelvormen in het bijzonder zijn kranten en weekbladen enerzijds en de puzzelbladen anderzijds. Het hoofdaccent ligt bij de dagen weekbladen, omdat daarin de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van
zowel het kruiswoordraadsel (hoofdstuk 2) als het cryptogram (hoofdstuk 4) het
best te zien zijn. Hoofdstuk 3 gaat over de voorwaarden voor levensvatbaarheid
van wekelijkse of maandelijkse uitgaven die geheel aan het puzzelen gewijd
zijn, evenals over het waarom van de populariteit van het puzzelen en het ongebreidelde enthousiasme waarmee telkens nieuwe puzzelvormen het licht zien.
Hoofdstuk 5 bespreekt het eigen gezicht dat de kruiswoordpuzzel en het cryptogram in Nederland hebben gekregen.
Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving van een niet
onbelangrijk maatschappelijk fenomeen. Puzzelen is negatief te karakteriseren
door het te omschrijven als het verdrijven van verveling. Bij nadere beschouwing is er toch meer reden het ook te zien als een mogelijk zinvolle besteding
van vrije tijd: het oefent de geest. In de cognitieve psychologie heerst al enige
tijd het adagium: use it or lose it. Deze uitspraak heeft betrekking op de vaststelling dat de beheersing van onze woordvoorraad en met name van de betekenisverbindingen tussen woorden afneemt als we ze niet gebruiken. Die zienswijze is helaas nog niet echt doorgedrongen in de culturele bovenlaag. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het Bommel-woord denkraam wel voorkomt
in het standaardwerk van Nicoline van der Sijs Etymologie in het digitale tijdperk en ook in het nieuwste en thans meest uitgebreide wetenschappelijke
Etymologisch woordenboek van het Nederlands, deel A–E, terwijl het woord
denksport in beide boeken ontbreekt, ondanks het feit dat de ontstaansgeschiedenis ervan, voorzover we thans weten, voor het oprapen ligt: men hoeft
maar 75 jaar terug te gaan. Het ligt niet aan de auteurs van genoemde werken,
het ligt eerder aan het feit dat het woord denksport blijkbaar niet voldoende
voorkomt in het publieke domein waaruit de corpora worden samengesteld. Om
met de woorden van de op dit ogenblik meest plausibele uitvinder van het
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Bij Keesing houdt men staande dat Isaac
Keesing voor het eerst het woord denksport heeft gebruikt. Tegenwoordig is het
veel minder moeilijk dan in het verleden
om de betrouwbaarheid van uitspraken
over een eerste voorkomen van een woord
te toetsen. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) beschikt over
enorme databanken waarin woorden
automatisch kunnen worden opgespoord.
Helaas bestrijken deze databanken nog
niet systematisch de vooroorlogse periode, maar met een redelijke zekerheid
kan het INL melden dat het woord denksport voor het eerst is opgetekend in
Kramers’ Nederlands Woordenboek, door
dr. C.B van Haeringen, 1946, met als
definitie: ‘oefening van het denken als
ontspanning (door raadsels e.d.)’. Dan
wordt het woord door Kruyskamp en De
Tollenaere ook in de 7e druk van Van
Dale uit 1950 opgenomen met als definitie ‘het zich bezighouden met raadsels
en puzzles als sport voor de geest’, een
definitie die ook in de 8e druk uit 1961
voorkomt. In 1952 verschijnt het woord
in de 23e druk van Koenen. Bezoen definieert het daar met ‘beoefening van
het oplossen van puzzles ter scherping
van de geest’. Opvallend mag genoemd
worden dat woordenboeken het woord
puzzel toen nog als puzzle schreven.
De meest recente definitie uit de 13e
druk van Van Dale luidt:
DENKSPORT (de) (verzamel.), ben.
voor intellectuele (recreatieve) bezigheden als bridgen, dammen, schaken,
het oplossen van raadsels en puzzels e.d.
DENKSPORTEN (onoverg; denksportte,
h. gedenksport) een denksport beoefenen: ja, zij denksport en hij borduurt.

Enkele kanttekeningen zijn hier wel op
hun plaats. Zo valt op dat Van Haeringen in 1946 niet sprak over bridgen,
dammen en schaken. Pas veel later volgde de verbreding van de toepassing zoals gegeven in de 13e druk van Van
Dale. Van Dale geeft ook een werkwoord denksporten, dat ietwat politiek
overcorrect of grappend van een voorbeeld is voorzien. Dat werkwoord bestond overigens al in 1930, want in een
advertentie van 8 oktober 1930 stond:

Als Keesing inderdaad het zelfstandig
naamwoord denksport heeft bedacht,
gebruikte hij ook een bestaande regel
waarmee een Nederlands werkwoord
kan worden afgeleid van een zelfstandig naamwoord.
Er zijn in het algemeen twee soorten
voorbehoud bij het toeschrijven van
een nieuw woord aan personen. Het
eerste is dat iemand anders in Keesings
omgeving het woord gebruikt kan hebben. Dat is wat zuur voor die omgeving, want de eer valt dan toe aan degene die er publiekelijk het eerst mee
voor de dag komt. Het tweede is dat
Keesing, die geregeld in Duitsland op
vakantie ging, het woord daar opgepikt
heeft. Daar deed hij in elk geval het
idee voor een puzzelblad op. Een woord,
en zeker een samengesteld woord als
denksport, kan overigens op verschillende plaatsen tegelijk ontstaan. Het is
bepaald niet uitgesloten dat Keesing
het in Nederland voor het eerst in het
publieke domein bracht.
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woord denksport, Isaac Keesing, te spreken: ‘Laat Nederland toonen, dat het
ook in dit opzicht voor het buitenland niet opzij gaat en dat het hersengymnastiek evenzeer weet te waardeeren als lichamelijke oefening.’

1.2 Puzzelvormen
De rest van dit hoofdstuk wordt bepaald door onze wens om de stof die we
bespreken zo concreet mogelijk te presenteren. Er dient zich een mooi aanknopingspunt aan, namelijk dat op 3 oktober 1930 het eerste nummer van Denksport verscheen met een overvloed aan puzzelsoorten. Die kwamen natuurlijk
niet uit de lucht vallen: ze hadden een voorgeschiedenis. Daarom leek het ons
goed om eerst een soort vlootschouw te geven van het aanbod van de eerste
jaargang Denksport en dit aanbod in verband te brengen met de periode voorafgaand aan de introductie van het kruiswoordraadsel. Daarmee slaan we twee
vliegen in één klap. Ten eerste krijgen de lezers een heel concreet beeld van wat
er voorhanden was. Ten tweede biedt het ons de gelegenheid nader in te gaan
op de rol van de kranten en weekbladen. Deze bepalen immers het gezicht van
belangrijke aspecten van onze cultuur en ze vormen ook belangrijke bronnen
om vast te stellen hoe een bepaalde vorm van intellectuele bezigheid functioneert in onze maatschappij.
De eerste jaargang van Denksport bevat vijf jaar na de introductie ervan uiteraard
kruiswoordpuzzels, in allerlei vormen. Zij blijven in dit hoofdstuk buiten beschouwing omdat het hier zal gaan om puzzels die al bestonden vóór 1925. Daarmee
wordt een blik gegund op een veel grotere familie van puzzelsoorten dan alleen
die van de kruiswoordpuzzel. Op die manier is ook beter te zien welke van deze
soorten voorbereidend hebben gewerkt op de komst van de nieuweling.
We spraken hierboven over een puzzeltraditie en dat wekt de verwachting dat
die hier in bloeiende vorm bestaat. Misschien is dat ook wel zo als men kijkt
naar de verkoopcijfers van puzzelbladen en naar de populariteit van puzzelen
op de televisie, maar er is sterk op af te dingen als tot het bestaan van zo’n
traditie zou behoren het onderhouden ervan door enthousiaste puzzelaars. In
dat geval valt onze traditie tegen.
Nederland ligt wat dit betreft minstens tachtig, zo niet honderdtwintig jaar achter
op Amerika, waar zich na een regionale aanloopperiode van veertig jaar sinds 1920
een nationaal platform heeft ontwikkeld onder de naam The National Puzzlers’
League. Het bestaan van zo’n club, die zich op internet vertoont als een levende,
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door vele enthousiaste puzzelaars
gedragen organisatie, heeft sterk bijgedragen aan het voeren van discussies over de vele verschillende
soorten puzzels die in de loop van
de tijd werden ontwikkeld. Daardoor is in Amerika een door velen
aanvaarde verdeling in soorten en
Afb. 1.2
ondersoorten ontstaan. In deze paragraaf gaan we daarop iets nader
in om de behandeling van de puzzelvormen uit de eerste jaargang van Denksport te verbinden aan een bestaande soortindeling.
In Amerika wordt door de National Puzzlers’ League een algemeen geaccepteerde driedeling gemaakt in cryptograms, flats en forms. Een cryptogram is daar
niet wat het bij ons is: het betreft een vorm van geheimschrift uit de traditie van
de geheime diensten en voor puzzelaars gaat het bij het gebruik van die naam
om spelen die daaruit zijn afgeleid. Hoofdstuk 4.1 bevat enkele voorbeelden uit
die traditie, waaronder het beroemde cryptogram van Edgar Allan Poe in een
van zijn verhalen. Eén blik daarop is voldoende om vast te stellen dat het niet
gaat om wat in Nederland bekend staat als het cryptogram.
Een blik op internet www.puzzlers.org/guide/ is ook voldoende om vast te stellen
dat er minstens zeventig ondersoorten zijn van wat wordt aangeduid als een flat.
Net als bij een woning die deze naam draagt, is het hoofdkenmerk de beperking
tot één dimensie: een flat is horizontaal. Het gaat om raadsels die – vaak in
versvorm gegeven – één antwoord opleveren in de vorm van iets dat uitgeschreven kan worden op een regel: een woord, een woordgroep, een zin of een tekst.
Typische flatsoorten zijn de raadsels met anagrammen, charades, rebussen en
dergelijke. Voor wie met deze laatste termen nog onbekend is: hieronder worden ze getoond in de reeks van voorbeelden die lezers vertrouwd maken met
de verschillende soorten puzzels die rond 1930 in Nederland bestonden.
Wat de Amerikaanse puzzelaars aanduiden als een form is tweedimensionaal: onze
kruiswoordraadsels en cryptogrammen vallen er derhalve onder. Ook in deze categorie is het aantal sub- en subsubsoorten vrij groot te noemen. Bij het bekijken
van de forms valt op dat ze vooral betrekking hebben op typen waaraan wiskundige figuren ten grondslag liggen. De meetkundige vorm ervan lijkt in de karakterisering de overhand te hebben, zoals de twee figuren in afbeelding 1.2 laten zien.
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De Amerikanen die zich in de National Puzzlers’ League verenigd hebben, beschikken op deze manier over tal van vormen met een eigen benaming.
Het zal nog lang duren voordat er in Nederland iets dergelijks is ontwikkeld. De
enige plek waar dit soort curiositeiten in Nederland de aandacht krijgen die ze toch
wel verdienen, is Battus’ boek Opperlandse taal- en letterkunde, maar daarin gaat het
niet om het soort puzzel dat in dit boek centraal staat. Er is in Amerika blijkbaar
binnen de National Puzzlers’ League veel meer met vormen gespeeld dan bij ons.
We zullen in dit boek nog herhaaldelijk verwijzen naar Battus’ meesterwerk, dat bij
ons in de laatste decennia van de vorige eeuw heel populair was (en bij oudere
generaties nog steeds is), maar vreemd genoeg blijft Battus een eenling om wie
zich niet een gemeenschap heeft gevormd van vormgerichten met aandacht voor
puzzelen, terwijl veel van de puzzelvormen, zoals we telkens zullen zien, voortkomen uit Opperlands spelen met woordvormen die losgezongen zijn van betekenis.
De besproken Amerikaanse driedeling schept wel enige orde, maar we nemen
haar niet zo maar over. Dat komt mede doordat in dit boek de ontwikkeling van
het kruiswoordraadsel en die van het cryptogram centraal staan. Daarom willen
wij de bestaande soorten bekijken op hun verhouding tot die twee binnen de
Nederlandse context, die duidelijk anders is dan de Amerikaanse.

1.3 Enkelvoudige en meervoudige puzzels
De taal- en logische puzzels uit de eerste Denksport-jaargang zijn te onderwerpen aan een belangrijke tweedeling die gebaseerd is op het soort handeling dat
de puzzelaar moet verrichten om van opgave naar oplossing te komen. Er is een
onderscheid te maken tussen puzzels waarop de term enkelvoudig van toepassing is en puzzels die men kan karakteriseren als meervoudig. De tweedeling
lijkt een beetje op die tussen flat en form, maar is het toch niet, zoals hieronder
stap voor stap zal blijken. Paragraaf 1.3.1 behandelt de enkelvoudige puzzels,
paragraaf 1.3.2 de meervoudige.

Afb. 1.3
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1.3.1 De enkelvoudige puzzels
Puzzels die vallen onder het schema in afbeelding 1.3 zijn enkelvoudig: er vindt
een simpele omzetting plaats van een aangeboden taalvorm (al of niet complex)
in een andere taalvorm (ook al of niet complex). Een taalvorm is complex als
het niet gaat om een woord, maar om een woordgroep, een zin of een gezegde.
De enkelvoudigheid komt voort uit het feit dat de puzzelaar maar één soort
operatie hoeft te verrichten: de aangeboden taalvorm moet worden omgezet in
een andere. De omzetting kan op vier manieren verlopen: (a) vervanging; (b)
herschikking; (c) toevoeging; (d) weglating. Soms werken ze samen. Wat nu
volgt is een vlootschouw van de puzzelvormen waarin deze soorten omzettingen van opgave naar antwoord zich voordoen.
Vervanging Vervanging berust op het principe dat de aangeboden vorm geheel
of per deel vervangen wordt door een antwoordvorm op basis van gelijkheid.
Bij een rebus is vervanging niets
anders dan de omzetting van
beeldtaal in een natuurlijke taal
op basis van enige visueel gestuurde vorm van gelijkheid. Zo
is in de rebus van afbeelding 1.4
het achtervoegsel -baar in het
antwoord ONDOORDRINGBAAR te vinden via de brancard rechts, want
brancard is een synoniem van
baar.
Afb. 1.4 Rebus
In het linkergedeelte van afbeelding 1.4 is iets anders aan de
hand. Daar wordt het hele complex equivalent verklaard met het woorddeel
ondoordring-. In dit geval komt de rebus dichter bij een cryptogramopgave dan
bij een opgave in een kruiswoordraadsel. Zoals duidelijk wordt in hoofdstuk 4
zijn aanwijzingen als on door dr in g gebaseerd op het negeren van het verschil
tussen objecttaal en metataal. (Voor de voor het cryptogram zo belangrijke
termen ‘objecttaal’ en ‘metataal’, zie blz. 107 e.v.).
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Bij de enkelvoudige puzzels is de rebus eigenlijk de enige die in de categorie
Vervanging-door-gelijkheid past. Bij de meervoudige puzzels zijn er meer van dit
type.
Herschikking Voor deze puzzelsoort is essentieel (a) dat het aantal elementen
dat meedoet in de omzetting constant blijft en (b) dat de antwoordvorm te
vinden is door herschikking van de opgavevorm. Centraal in deze groep is de
notie van anagram.
Een anagram is een taalvorm gevormd uit een andere taalvorm door simpele
herschikking der letters. Zo is het woord lebmaag een anagram van blamage en
balustrade een herschikking van brutale das. De betekenis doet niet mee, want het
gaat om de vorm. Soms heeft iemand die van betekenis houdt wat dit betreft toch
geluk: zo is minkukels een anagram van mislukken, heeft de in katholieke kringen
niet onbekende term neothomisme voor de negentiende-eeuwse herleving van
de scholastiek er een extra dimensie bij als vorm van monotheïsme en is de
omzetting door Battus van masturberen in armbesturen bepaald niet betekenisloos. Maar niet altijd hoeft betekenis mee te spelen voor een mooi resultaat,
zoals Piet Burger bewees met het paar petroleumgebrek en remblokgepeuter.
Het herschikte woord telt zoals gezegd evenveel letters als het oorspronkelijke.
Een Nederlandse naam voor een anagram is letterkeer. Een voorbeeld van een
anagramherschikking is het visitekaartje.

Afb. 1.5 Visitekaartje
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In de opgave ‘L. Bek Rome’
zijn de letters van het antwoord MELKBOER door elkaar gehusseld tot de aanduiding van een manspersoon en een woonplaats.
Nog steeds verschijnen opgaven van dit type in de
puzzelbladen, en al ver
voor 1930 bestond het
genre als zodanig en ook
onder die naam.
Voor de geschiedschrijving is het belang van dit

Afb. 1.6 Spreekwoord

type gelegen in het feit dat het een voorbereiding is op het omgaan met cryptogrammen. Het cryptogram in Nederland is begonnen als de herschikking van
delen van de opgave tot een antwoord. In de Engelse (cryptic) crossword is het
zelfs een centraal element geworden. Het anagram hoeft niet tot het woordniveau beperkt te blijven, zoals het voorbeeld in afbeelding 1.6 laat zien.
Het verschil tussen deze opgave en de
vorige is dat men hier toe moet werken
naar een spreekwoord, in dit geval
‘Bezint eer gij begint’. Het is even puzzelen, omdat het spreekwoord behoorlijk onherkenbaar is gemaakt, maar de
hoofdletter B biedt een helpende hand.
Ook in de volgende voorbeelden wordt
de puzzelaar bij de constructie van het
antwoord geleid door een regel die de
herschikking stuurt. In het monogramraadsel van afbeelding 1.7 staan twee
letters in elk van de cirkeltjes die de
grote cirkel vormen waarbinnen vier
driehoeken een ster vormen.
Een punt van een ster biedt twee richtingen waarin een volgende letter kan
worden gevonden. Voortgaand van punt
naar punt wordt een tekst van 2 × 11
letters gevormd, in dit geval een spreekwoord. De driehoeken helpen om het

Afb. 1.7 Monogramraadsel
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antwoord te vinden. De moderne puzzelaar zal door de
sierlijkheid van het schrift
meer moeite hebben met de
oplossing dan de puzzelaar
in 1930, maar na enig puzzelen en beginnend bij de G
op (ongeveer) 10 uur wordt
duidelijk dat het levenswijze
GEEN ROZEN ZONDER DOORNEN

Hier wordt schijnbaar één vorm aangeboden: het woord vriendschap. Maar
daaruit moet men eerst een aantal letters verzamelen om deze vervolgens om
te zetten tot een woord van vier of van vijf letters. Een computer zou beginnen
met vrie om daar vervolgens VIER van te maken, vervolgens met rien om daar
NIER van te maken, etc.
Toevoeging Het basisidee vindt men in een opdracht uit een van de kinderrubrieken van vóór de Eerste Wereldoorlog: ‘Plaats in een zuivelproduct een
medeklinker en het verandert in een schip.’ Hierop is BOTTER een goed antwoord.
Deze categorie komt niet voor in de eerste jaargang van Denksport.

het correcte antwoord is.
Afb. 1.8 Schaakspelsprong

In het voorbeeld van afbeelding 1.8 is het de bedoeling om de door elkaar gehaalde tekst van het gedichtje te herschikken met behulp van schaakzetten.
Dit subtype is verwant aan het anagram op het niveau van lettergrepen. Op elk van
de vakken staat een element waarmee in de vorm van lettergrepen of woorden een
gedicht wordt gemaakt. Een moeilijker variant hiervan is een puzzel onder de naam
Paardesprong, waarbij de sprong op het schaakbord verloopt volgens de regel die
geldt voor paarden in het schaakspel. Een paard mag zich daar verplaatsen één
veld horizontaal en daarna 2 velden verticaal (of één veld verticaal en 2 velden
horizontaal).

Weglating De meest simpele vorm van weglating is er een die niet voorkomt
in de eerste jaargang van Denksport. Een voorbeeld ervan is Piet Burgers aftrekanagram ‘In deze staat is Argentinië net niet geschikt (7)’ – NIGERIA.
In een andere vorm van weglating haalt een ontwerper het antwoord uit elkaar
en verbergt dat in stukken over een groter complex, van waaruit de puzzelaar
dan weer de elementen moet vinden die tot een geheel moeten worden gemaakt. Vanuit de puzzelaar gezien komt dat neer op het weglaten van overtollige informatie, zodat uit het overblijvende deel het antwoord in elkaar kan
worden gezet, zoals in afbeelding 1.10.

Een bijzonder geval van herschikking is te zien in afbeelding 1.9.

Afb. 1.10 Verborgen gezegde

Afb. 1.9 Woordopgaaf
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De kern van dit spel is het vormen van een tekst met behulp van in woorden verborgen elementen van drie letters. Dit hoeven geen lettergrepen te zijn. De oplossing is
KLAGERS HEBBEN GEEN NOOD. Een visuele tegenhanger is te zien in afbeelding 1.11.
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king, zouden sommigen zeggen – om allerlei woorden verscholen te zien in
andere woorden die er inhoudelijk niets mee te maken hebben.
Zo vertelt Greer (2001) dat hij kijkend naar een poster met daarop de naam
Claude Monet plotseling het woord demon zag staan. Greer geeft ook een voorbeeld waarin het woord eerst moet worden omgekeerd om te worden herkend
als deel van de opgavevorm: Repelled evil one and survived. Hier geeft Repelled
aan dat je een woordvorm moet omkeren, d evil in dit geval, en als je dat doet
ontstaat het juiste antwoord lived. De woordvorm moet hier uit twee verschillende woorden worden gehaald. Inmiddels heeft de lezer wel gezien dat het
Nederlandse voorbeeld hierboven niet de extra slag van de omkering maakt,
waardoor ROME als antwoord toch eigenlijk wel (te) makkelijk te vinden is.
Een iets moeilijker variant van het soort constructie dat hier aan de orde is,
staat bekend onder de naam charade. Bij een charade breekt de ontwerper van
de puzzel een meerlettergrepig woord in kleinere elementen (vaak lettergrepen)
op, waarbij elk van de elementen een eigen betekenis heeft. Hoewel de charade
als zodanig niet voorkomt in de eerste jaargang van Denksport, krijgt zij hier
toch een plaats, want het hoofdkenmerk ervan is de constructie van een antwoord uit verschillende delen van een opgave. Vaak is de charade ingekleed als
een gedicht:
Charade
Afb. 1.11 Welk woord staat hier?
Nog nimmer heb je hem bedankt,

De oplossing zit verborgen in een groter geheel. De letters zijn een soort geheel
van ingrediënten waaruit de oplosser door herschikking het goede antwoord
moet zien op te bouwen, in dit geval VOLKERENBOND. Actualiteit kon Denksport
in 1931 niet geheel ontzegd worden.
Onder de noemer van weglating + heropbouw van de resterende delen vallen
ook de puzzels waarbij het antwoord moet worden samengesteld uit elementen
die verspreid kunnen zijn over een opgave. De meest simpele vorm ervan is die
van een opdracht om een plaatsnaam te vinden in de zin Toen de maestro me
in het Italiaans aansprak, kon ik helaas niet antwoorden. De oplosser moet hier
een antwoord opbouwen door de twee delen ervan bijeen te rapen uit verschillende woorden waarin het is ingebed; in dit geval maestro en me.
Dit soort opdrachten komt vrij vaak voor in de Engelse cryptic crossword. Vaak
is zo’n opgave ontstaan door de sterke neiging van de puzzelontwerper – afwij-
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Die je mijn eerste gaf.
Al was je ervan overtuigd:
“Het is verdiend, die straf.”
En viel er ooit iets uit de hand
En zeide je: “’t Is …”
Dan noemde je mijn tweede deel,
Al was’t bij ongeluk.
En zamen komt het van de koe:
Het wordt gegeten veel
Kom, doe je best en raad het woord,
Of liever: mijn geheel.
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De charade was in Nederland in de negentiende eeuw en in de eerste helft van
de twintigste eeuw populair. De kinderrubrieken, die we in de volgende paragraaf bespreken, staan vol met dit soort gedichtjes. Sommige lezers zullen toch
wel blij zijn dat we hier het antwoord meegeven: KLAPSTUK. Die vleessoort werd
toen veel meer gegeten dan nu, vooral in combinatie met hutspot. Wie zich wat
beschaamd voelt omdat de charade werd opgelost door kinderen van elf jaar
en jonger, kan zich mogelijk rechtvaardigen achter de nogal veranderde pedagogische opvattingen. Soms ging het niet in dichtvorm: ‘Van mijn eerste
houden jelui heel veel. Mijn tweede is een worm. Mijn geheel wordt beschreven
en bedrukt.’
Taalkundig gesproken komt de charade in deze vorm tegemoet aan de behoefte
van kinderen op die leeftijd om de morfologie van woorden nader te bekijken.
Ze zijn dan erg geïnteresseerd in de opbouw van samengestelde woorden en
zien dat deze uiteenvallen in woorddelen die ook zelfstandig voorkomen, maar
die dan vaak een andere betekenis hebben. Ze constateren dat het woord
klap als zelfstandig woord niet of nauwelijks herkenbaar dezelfde betekenis
heeft als klap- in klapstuk, en leren spelen met het verschil tussen stuk (kapot)
en -stuk (deel).
In charades als deze doet ook vervanging mee: in het gedicht vervangt het
woord klap op basis van gelijkheid van betekenis de informatie van het
eerste couplet, hetzelfde gebeurt met -stuk in het tweede couplet, en vervolgens wordt het antwoord geconstrueerd. Maar er zit zoveel overtollig materiaal in dat de charades van dit type bij de weglating + heropbouw gerekend
worden. Het principe van de charade is ook in cryptogramopgaven zichtbaar te
maken.
Samenvattend over de enkelvoudige soorten is de gemeenschappelijke noemer
vrij gemakkelijk te vinden. Het doet er eigenlijk niet toe of de uitgangsvorm
betekenis draagt of niet. Zo kun je aan eigennamen en plaatsnamen betekenis
in de strikte zin van het woord ontzeggen, en de betekenis van Zeg Ben giet ’t
er bij in, is niet echt serieus te nemen en ook het getekende hoofd heeft geen
betekenis. De enkelvoudigheid van het soort puzzel zit hem in de relatieve
eenvoud van de omzettingsoperatie: er moet een antwoord (woord, woordgroep, zin of tekst) komen waaraan betekenis moet kunnen worden gehecht om
de vorm als antwoord toe te laten. Voor die betekenis wordt meestal een aanwijzing gegeven.
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Afb. 1.12

1.3.2 De meervoudige puzzels
De meervoudige puzzels vallen ook uiteen in vier soorten op basis van de aard
van de omzetting van opgave naar antwoord, maar wat deze puzzels meervoudig maakt, is dat de opgave bestaat uit een reeks vormen waarvan elk een
oplossing heeft in het antwoord, dat dus minstens zo samengesteld is als de
opgave. De oplossing heeft daarbij één kenmerk meer: om er zeker van te zijn
dat het antwoord in zijn geheel goed is, heeft de ontwerper van de puzzel de
reeks van deelantwoorden ‘doorschoten’ met een woord (woordgroep, etc.)
waarvan de betekenis sturend is. In afbeelding 1.12 staat het basisschema van
de meervoudige puzzels.
Het schema laat zien dat een reeks vormen in de opgave wordt omgezet in een
andere reeks vormen en dat de leden van de gevormde reeks zelf weer een
nieuwe vorm maken waaraan betekenis kan worden toegekend. De aard van de
omzetting per vorm is bekend uit de enkelvoudige serie. Voor de meervoudige
soorten geldt derhalve eenzelfde hoofdindeling van soorten van omzetting.
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Vervanging Onder de noemer van vervanging vallen aanzienlijk meer soorten
puzzels dan bij de enkelvoudige. We geven er enkele. Om te beginnen cijfer- en
letterraadsels.

dellijke vergelijking een opgave uit het Algemeen Handelsblad van 20 december
1913 voor kinderen van elf en ouder:
Mijn geheel staat op het grafmonument van een groot admiraal.
De 13, 6, 7, 8, 7, 8 is een beslissende wending in een ziekte

CRISIS

6, 13

Geen rozen zonder 1, 12, 12, 6, 17, 14, 17

DOORNEN

1, 14
15, 18

13, 5, 15, 18, 18, 10 verdedigde in 1832 de citadel in Antwerpen

CHASSÉ

De 16, 6, 17, 12 stroomt door Italië

ARNO

16, 17

3, 4, 5, 15, 8, 10, 17 is een ingewikkeld spel

SCHAKEN

3, 5

De 2, 7, 8 is een forsche boom

EIK

2, 7

De 8, 12, 10, 8, 12, 10, 8 is een trekvogel

KOEKOEK

8, 12

door samengezworenen vermoord

CAESAR

4, 10

9, 12, 14, 11 is een hondennaam

DOES

9, 11

4, 16, 10, 11, 16, 6 noemt een Romeinsch veldheer,

Afb. 1.13 Cijfer- en letterraadsels

De puzzelaar moet in dit type puzzel de cijfers per woord vervangen door letters
op basis van gelijkheid van betekenis of een wat zwakkere vorm daarvan. Het
gaat in afbeelding 1.13 om vijf vormen in de opgave, die een correspondent
vinden in een reeks antwoorden: LES, MEID, HAAT, SCHEL en STAAL.
De moderne oplosser moet na het ruimhartig accepteren van de wat ruwe benaming voor een vrouwspersoon en met de handicap van een veel modernere
spelling dan de toenmalige, behoorlijk puzzelen voor het antwoord zich aandient: MELAATSCHHEID. De oplossing kan worden versneld door een paar letters
van het eindantwoord in te vullen in een raster van dertien letters. Na het vinden van de antwoorden LES en HAAT ontstaat de reeks 1 e l a a t s 8 9 h 11 12 13.
Het antwoord is nu zelfs met met sch makkelijk te vinden, waarna de andere
deelantwoorden zich ook vanzelf aandienen. De opgave is wat gecompliceerd
doordat er niet een een-op-eenverband is tussen een letter en een cijfer. Een
cijfer geeft hier de positie van een letter in een woord aan. Daardoor is dit type
vermoedelijk in onbruik geraakt.
Vooruitlopend op wat in de paragraaf hierna behandeld wordt, namelijk het
puzzelaanbod in kranten van vóór de Eerste Wereldoorlog, geven we ter onmid-
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Bij reconstructie van dit verborgen eerbewijs aan Michiel Adriaensz. de Ruyter
volgt het (overigens onvolledige) antwoord:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

D

E

S

C

H

R

I

K

D

E

S

O

C

E

A

A

N

S

Voor de ontwerper van deze puzzel was het te moeilijk om de voorwaarde van
1:1 te handhaven, dus mocht een letter door meer dan één cijfer worden weergegeven, zij het steeds hetzelfde. Andersom garandeert het voorkomen van
eenzelfde cijfer wel telkens dezelfde letter. De cijfers achter de antwoorden
rechts in afbeelding 1.13 laten het karakteristieke kenmerk zien van de meervoudigheid: per omgezette vorm doet een stukje mee aan een groter geheel dat
zich uitstrekt over alle opgeloste vormen. Dat grotere bevat vaak een eigennaam of, zoals in dit geval, een omschrijvende aanduiding ervan.
Aan de als te streng ervaren en daardoor in de puzzelpraktijk meestal losgelaten eis van 1:1 wordt voldaan door het getallenraadsel uit Denksport 1930 in
afbeelding 1.14.
Dit is het thans besproken type in zijn volle 1:1-glorie: elke letter staat voor een
cijfer en elk cijfer geeft maar één letter aan. Bovendien zijn er twee verticale
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kolommen waarin het uiteindelijke antwoord EEN HUIS VOL MENSCHEN zichtbaar
wordt. Men dient eerst per horizontale
rij een vorm om te zetten in een synoniem of een hyponiem (d.w.z. een naam
voor een specifiekere soort), dus bijvoorbeeld elleboog is een hyponiem
van 1. armgewricht, net als pols. Pas als
dat gelukt is voor een voldoende aantal woorden in de serie van negen, is
het mogelijk om de boektitel te raden
op grond van een voldoende bekend
aantal letters. Met getallen heeft deze
Afb. 1.14 Getallenraadsel
puzzel weinig te maken: het gaat om
een simpele letter-cijfercodering.
Tot slot de vervanging die de essentie vormt van het kruiswoordraadsel. Daar wordt
een woord immers in de opgave vervangen door een ander woord dat ermee synoniem is of er een hyponiem van is. Bij eigennamen wordt een beschrijving ervan
vervangen door de naam zelf, zoals in het kamraadsel in afbeelding 1.15.

De puzzelaar wordt geholpen door de letters op de onderste rij. Het invullen
van 1 (Tebris), 2 (), 3 (Odessa), 4 (), 5 (Afrika), 6 (Servië), 7 (), 8 (Keulen), 9 (),
10 (Madrid) 11 (Panama), 13 (Santos) leidt tot T . O . A S . K . M P . S en dan is
Thomas a Kempis snel gevonden. Voor de moderne puzzelaar is Tebris onder 1.
Stad in Perzië wel een probleem, want nu schrijft men die naam meestal met
een z, toen nog met een s.
Herschikking Bij de meervoudige puzzels betreft de herschikking de individuele vormen in de opgave, maar soms ook het geheel ervan. In de eenvoudigste
van deze categorie gaat het om een (simpele) positieverschuiving van de vormen in de opgave.

Afb. 1.16 Verschuifraadsel

Afb. 1.15 Kamraadsel
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In de opgave van afbeelding 1.16 wordt elk woord uit de opdracht horizontaal
verschoven, waardoor drie kolommen ontstaan van acht letters. Op die manier
ontstaan verticaal gezien drie namen van grote rivieren. Elk van de riviernamen
is sturend voor het verplaatsen van de woorden links. Zo weten puzzelaars
natuurlijk dat er in de VS een rivier is waarvan de naam Missouri acht letters
telt, dus zij hebben de m van jagersman als uitgangspunt met de i van verdunning als bevestiging. Daardoor worden de moeilijkere riviernamen Jenissei en
Euphraat – Denksport plaatste de puzzel voordat de spelling-Marchant in 1933
de ph door de f verving – automatisch opgeleverd.
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Door simpele verschuiving van een reeks taalvormen kunnen namen
van steden, landen, beroemde personen en dergelijke als oplossing te
voorschijn komen. Deze
eenvoudigste vorm van
herschikking vereist geen
enkele betekenisrelatie
tussen de taalvorm links
en de verplaatste vorm
rechts. Dat is wel het geval bij iets complexere herschikkingvormen, waarin
een verandering plaatsvindt op basis van gelijkheid, zoals in afbeelding 1.17.
Deze puzzel komt dicht
bij de Amerikaanse form,
omdat er gebruik gemaakt
wordt van een tweedimensionaal hokjesdiagram.
Afb. 1.17 Invulraadsel met letters
Door de gegeven definities ontstaan er negen
woordvormen. De oplosser wordt gestuurd door de beschikbare letters in de
verticale kolom ‘Nederlandsch staatsman uit het midden van de vorige eeuw’,
die het negenletterige antwoord THORBECKE prijsgeeft.
Soms moeten uit een gegeven voorraad lettergrepen worden herschikt tot woorden op basis van betekenisgelijkheid, zoals in afbeelding 1.18.
De woordvormen links in het meervoudige schema 1.12 zijn in afbeelding 1.18
leeg, maar de elementen ervan – lettergrepen – zijn beschikbaar en ook schikbaar. De puzzelontwerper had de letters natuurlijk ook in de hokjes zelf kunnen
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zetten met de opdracht
ze te verschuiven net zo
lang tot er goede woorden ontstaan, maar nu
staan ze in een soort lettergrepenbak. De gegeven betekenis per woordvorm helpt om de letters
in de juiste vakjes te krijgen. Verticaal wordt de
oplossing van de reeks
antwoorden gestuurd door
te kijken naar een beroemd Engels schrijver
van achttien letters. Dat
er wer staat als een van
de lettergrepen waaruit
het antwoord in opgave
1 WERVELSTORM kan worden opgebouwd als synoniem van cycloon, en dat
William Shakespeare achttien letters telt, doet haast
vermoeden dat de verfAfb. 1.18 Lettergreepraadsel
stof in opgave 2 indigo
moet zijn. En vanaf dat moment weet de oplosser ook dat er gezocht moet
worden naar een toneelstuk waarvan de titel eindigt op om. Dus MIDZOMERNACHTDROOM, het kan niet missen.
Toevoeging De corresponderende categorie van de enkelvoudige toevoegingen was al niet druk bevolkt, bij de meervoudige puzzel zijn maar weinig méér
voorbeelden te vinden. Het basisidee is dat de aangeboden vorm iets tekort
komt, zodat er eerst iets bij moet voordat de oplosser het antwoord kan vinden.
De oplosser steunt zwaar op de sturende aanwijzing voor het woord dat verticaal door de reeks deelantwoorden heen schiet, zoals in de puzzel in afbeelding 1.19.
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Afb. 1.19 Zoek den President

Dat dit geen enkelvoudige opgave is maar een meervoudige, blijkt bij herschrijving van de opdracht in een kolom. De verticale verbinding is zichtbaar gemaakt
met vette letters.
ode

code

bord

boord

stel

stoel

pas

plass

hel

heil

vel

veld

aal
mes

gaal
mees

Een woord uit de linkerkolom wordt niet simpelweg verplaatst, maar er moet
een betekenisvol woord ontstaan dat een letter meer heeft. Er is geen direct
betekenisverband tussen een woordvorm links en de woordvorm die er uit ontstaat, rechts. De controle op de reeks woorden in de rechterkolom wordt hoogstens gestuurd door de opgegeven betekenisopdracht: de naam van de (in die
tijd blijkbaar bij ons nog bekende) Amerikaanse president Calvin Coolidge.
In een iets complexere versie van dit type in afbeelding 1.20 vindt wel toevoeging plaats op basis van betekenisgelijkheid.
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Afb. 1.20 Voor- en achterzetselraadsel

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat het gaat om een enkelvoudige opdracht, want de reeks van twaalf antwoorden wordt niet met elkaar
verbonden door een sturende betekenis of aanwijzing. Dat is zo, maar in dit
geval wordt de verticale sturing bepaald door de aanwijzing dat alle letters over
de twaalf te vinden woorden moeten worden verdeeld. Houdt men letters over
dan is er iets mis.
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Weglating De puzzels waarin de omzetting van opgave naar antwoord berust
op weglating, komen vaker voor dan de raadsels met toevoeging. Er zijn twee
hoofdsoorten: (a) die waarin per deelvorm in de opgave een letter of een
stukje wegvalt, en (b) die waarin men de context moet weghalen om de overgebleven vormen te herkennen en op te bouwen tot het antwoord. Een voorbeeld van (a) is afbeelding 1.21.

1.4.1 bespreekt de rol van kranten in het ontstaan en ontwikkelen van wat we
aanduiden als de Nederlandse puzzelcultuur. Die rol is een andere dan die ze
nu hebben. Ze hebben fors bijgedragen aan deze cultuur. Duidelijk wordt dat
puzzelen vooral iets was voor kinderen, ook al waren er puzzelspelletjes voor
volwassenen. Paragraaf 1.4.2 behandelt de positie van het puzzelen met taal
ten opzichte van andere denksporten, zoals schaken, dammen en bridgen. De
entree van de kruiswoordpuzzel is deel van een proces van emancipatie. Paragraaf 1.4.3 laat zien welke puzzelvormen voorkwamen in de (kinder-)rubrieken
van kranten en weekbladen in de eerste decennia van de vorige eeuw. Dit alles
dient om in hoofdstuk 2 de komst van het kruiswoordraadsel in ons land te
kunnen beschrijven in een context waarin het zijn plaats moest vinden in het
domein van de bestaande denksporten.
1.4.1 De rol van de kranten in de Nederlandse puzzelcultuur

Afb. 1.21 Verborgen Badplaatsen

Deze opgave past zonder enig probleem in het eerder gegeven schema 1.12
voor de meervoudige puzzels. Op de stippels gelieve men in te vullen Ding,
Oker, Mars, Balk, Uier, Raam, Geld zodat verticaal de plaats DOMBURG zichtbaar
wordt. Net als in eerdere gevallen kan de oplosser op zoek gaan naar een Belgische badplaats van zeven letters, zodat Ostende snel in aanmerking komt en
het vinden van de zeven vierletterige woorden een koud kunstje is.

1.4 De krantenrubrieken van vóór 1925
De hierboven gegeven vlootschouw van puzzelvormen die in 1930 courant waren, vormt een concrete voorbereiding op de rest van dit hoofdstuk. Paragraaf
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Kranten en weekbladen hebben een belangrijke rol gespeeld in het vestigen van
een puzzeltraditie waarin de grote variëteit in Denksport kon ontstaan. De traditie bestaat nog steeds. Vrijwel elk landelijk ochtendblad biedt op dit ogenblik een
dagelijkse kruiswoordpuzzel, vermoedelijk met de gedachte dat lezers op weg naar
hun werk het prettig vinden om hun hersenen op een aangename manier in de
juiste werkhouding te brengen. Ook de forensenbladen Metro en Spits, gratis
en daarom in het ochtendspitsuur veelgelezen in de trein, bevatten elke dag
een puzzel. Het kan bijna niet anders dan dat er in de soms honderden kilometers lange files die Nederland teisteren, mensen zijn die het stilstaan benutten
om de witte hokjes in te vullen, maar puzzelen blijft toch meer een treinbezigheid en ook een activiteit die men thuis in een gemakkelijke stoel verricht.
Op dit ogenblik wordt het merendeel van de puzzels in de kranten geleverd
door uitgeverijen van puzzelbladen, althans door puzzelontwerpers van buiten
de redactie. Dat was vroeger anders: er is een omslagpunt geweest van kranten
naar puzzelbladen dat gelegen is ver na de Tweede Wereldoorlog. Honderd jaar
geleden lag de situatie anders omdat er toen geen aparte puzzelbladen bestonden. Met name het Algemeen Handelsblad had al een levendige, pluriforme
puzzeltraditie ontwikkeld. Ook De Telegraaf deed vrij vroeg aan puzzelen voor
kinderen. Wat betreft de weekbladen komt alle lof toe aan De Groene Amsterdammer; al in de negentiende eeuw onderhield het weekblad zijn lezers met
logische, wiskundige en taalpuzzels.
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Niet alle kranten hebben een belangrijk aandeel gehad in het ontwikkelen en
koesteren van deze vorm van ontspanning en hersentraining. In de periode vóór
de intrede van het kruiswoordraadsel in Nederland, dus vóór januari 1925, waren
er kranten waarin absoluut niet werd gepuzzeld. Het streng katholieke dagblad
De Tijd deed er niet aan tot in de jaren dertig. Het sociaal-democratische dagblad Het Volk gunde de arbeidende volwassenen zelfs tot in de jaren dertig geen
puzzelplezier: de volwassen lezers werden geacht zich te verheffen door goede
informatie over toneel (Herman Heijermans), over literatuur (A.M. de Jong) en
over wetenschappen (Anton Pannekoek). Spelletjes waren er voor hen tot het
aantreden van dr. Lastpost in de jaren dertig niet bij.
Hun kinderen daarentegen werd in de rubriek Het Kleine Volk al wel het een en ander
gegund. Ze werden opgedeeld in drie leeftijdsgroepen: (a) onder de acht, (b) negen
en tien, en (c) elf en twaalf jaar, een soort indeling die we ook in iets minder verfijnde
vorm aantroffen in het Algemeen Handelsblad van vóór de Eerste Wereldoorlog.
1.4.2 De emancipatie van het puzzelen ten opzichte van andere spelen
De Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) had in de eerste decennia van de vorige
eeuw net als enkele van de hierboven genoemde kranten iets tegen puzzelen,
of vriendelijker gezegd: het had niet zoveel op met taalpuzzels. Het was een
saaie, degelijke, niet-speelse krant, waarin plaats was voor schaken, dammen
en bridgen, in die volgorde van belangrijkheid. In de meeste kranten kregen
deze vormen van denksport van oudsher – de eerste twee vaak al vanaf de
negentiende eeuw – behoorlijk veel aandacht. Het schaken verwierf niet alleen
vaste rubrieken, maar kreeg ook ruimte toebedeeld voor uitvoerige verslagen
van gespeelde partijen. Toernooien werden gevolgd met uitgebreide matrixdiagrammen die elke dag de speelstand aangaven. Dat soort diagrammen treft
men nu alleen nog maar op maandag aan voor het bijhouden van de voortgang
van de voetbalcompetitie met de uitslagen tot dan toe.
Schaken, dammen en bridgen hebben zich overigens goed weten te handhaven
in de periode van ruim anderhalve eeuw die we in de krantenarchieven hebben
bekeken. Elke Nederlandse krant heeft op dit ogenblik wekelijkse vaste rubrieken voor elk van deze drie denksporten en, indien nodig, besteden kranten op
de gewone werkdagen nog steeds aandacht aan belangrijke (schaak)toernooien.
Het Algemeen Dagblad heeft zelfs elke dag een plezierig schaakrubriekje met
twee problemen, één voor beginners en één voor gevorderden. De grote verlie-
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zers zijn de lezers van Vrij Nederland, waar een prachtige schaakrubriek in 2003
werd geslachtofferd en NRC Handelsblad, waar de voorbeeldige rubriek van
Hans Ree vrijwel onvindbaar wordt weggestopt.
Kort samengevat komt de geschiedenis van het puzzelen in kranten erop neer
dat het zich in de eerste helft van de vorige eeuw een vaste plaats heeft weten
te verwerven naast het schaken, het dammen en in de meeste kranten ook het
bridgen. De opmars vond plaats door het in beslag nemen van plekken in algemene rubrieken waarin met taal werd gespeeld, meestal in de vorm van het
maken van grappen, van het signaleren van versprekingen, van het beschrijven
van bizarre misverstanden.
De route die werd gevolgd liep grotendeels via de kinderrubrieken. Pas toen
aan kranten duidelijk werd dat kruiswoordpuzzelen populair was onder volwassenen, ruimden ze een plaats in voor puzzeldiagrammen. Daarna volgde de introductie van min of meer vaste rubrieken waarin een dialoog ontstond met de
lezers: die konden goede oplossingen inzenden en een prijs winnen. Door zijn
grote populariteit trad het (kruiswoord-)puzzelen als laatste toe tot de familie
van de al als zodanig erkende denksporten.
1.4.3 De rol van de kinderrubriek: ons leren is spelen
Dit boek geeft geen volledige beschrijving van wat er per krant of weekblad aan
puzzelen werd gedaan, al hebben we de meeste landelijke kranten wel bekeken
en voldoende steekproeven gedaan in de archieven om een redelijk betrouwbaar beeld te kunnen geven van wat er gaande was in de puzzelwereld toen het
kruiswoordraadsel zijn intrede deed. Het meest uitgebreid gaan we in op de
situatie bij het Algemeen Handelsblad, omdat dat ook de krant is waarin degene die de kinderrubriek verzorgde het eerste kruiswoordraadsel in Nederland
op zijn (schuil-)naam heeft staan.
Het kruiswoordraadsel kwam niet uit de lucht vallen, ook al lijkt dat op het
eerste gezicht zo omdat de kruiswoordpuzzle werd behandeld als een uitvinding
die uit het buitenland kwam. Dat laatste is zichtbaar in de schrijfwijze van het
woord puzzle, dat meer dan dertig jaar nodig heeft gehad om als puzzel ingeburgerd verder door het leven te gaan. Bij nader inzien blijkt echter dat het
kruiswoordraadsel eerder een vernieuwing is van bestaande puzzelsoorten dan
een uitvinding ‘out of the blue’. Het paste naadloos in een levende traditie.
Sommige kenmerken ervan kwamen terecht in het kruiswoordraadsel, zodat dit
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genre zich in Nederland anders is gaan ontwikkelen dan in het buitenland waar
het vandaan kwam. We beschrijven daarom ook in meer detail op welke wijze
het kruiswoordraadsel verbonden is met die bestaande traditie en dat kan door
een beschrijving te geven van wat er op dit gebied voorhanden was aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog.
Nu we de Eerste Wereldoorlog vermelden als een soort aanknopingspunt, is het
ook natuurlijk om deze te gebruiken als aanleiding tot een wat algemenere
beschouwing waarin onze beschrijving van rubrieken kan worden ingebed. Het
is namelijk opvallend dat in de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog de kranten in
omvang toenamen: de economische situatie was blijkbaar zo goed dat er groei
in het aantal bladzijden per krant mogelijk was.
Het Algemeen Handelsblad had in de negentiende eeuw al rubrieken die bedoeld waren om kinderen en volwassenen in aanraking te brengen met zaken
die als ontspannend en leerzaam werden beschouwd. Aan het begin van de
twintigste eeuw had de krant een apart bijvoegsel voor kinderen, dat bij de
zaterdagavondkrant was inbegrepen. Tevens bestond er vanaf 1907 al een dagelijkse rubriek Onder de Streep. De streep waaraan de rubriek zijn naam dankte,
scheidde over de breedte van meestal enkele kolommen het bovengelegen deel
van een pagina van een deel waarin ruimte was voor woordspelletjes, woordgrapjes, rekenpuzzels en dergelijke, maar ook voor stripverhalen voor de jeugd,
gedichtjes en rijmpjes, leuke anekdotes, etc. Het deel van de natie dat het
Algemeen Handelsblad las, had het goed, en om dat goede gevoel te versterken
werd er voor jong en oud ruimte gemaakt voor ontspanning.
Het Zaterdag-Bijvoegsel was uitsluitend bedoeld voor kinderen. Het was een
vrolijk ogend katern van vier bladzijden in klein formaat waarin de helft van de
achterste pagina werd ingeruimd voor allerlei vormen van puzzelen. Kinderen
onder de elf jaar moesten het volgende raadsel kunnen oplossen:
Mijn eerste deel is een lichaamsdeel, mijn tweede deel het tegengestelde van “boven”,
mijn derde en vierde deel zitten op een wijzerplaat, mijn geheel zie je dagelijks op school.

Typisch een charade van het soort dat heel populair was in de raadselrubriek in
de jaren vlak voor de Eerste Wereldoorlog (rond 1910 bijna elke week). Het
antwoord is HOOFD-ONDER-WIJZER.
In de rubriek Raadsels staan heel aardige gevallen van herschikking uit een
reeks basiselementen:
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Eén maal l, 2 maal r en 4 maal e
Met daarbij één maal een z en vier maal t
Maken samen eenen man,
die bij ’t werk steeds lezen kan.

De oplossing van een visitekaartje
– LETTERZETTER – wordt geconstrueerd
uit het gedichtje en niet anagrammatisch herschikt uit een naam en
een plaatsnaam. Onder simpele herschikking valt een opgave als ‘Welke
maand krijg je als je een veer, een
bom en de letter n door elkaar
werpt?’ voor kinderen van onder de
elf jaar. Antwoord: NOVEMBER.
Pedagogisch gezien zijn dit mooie
opgaven. Wie kinderen of kleinkinderen heeft van die leeftijd weet dat
ze tegenwoordig ook deel uitmaken
van het lesmateriaal. Kinderen zijn er
dol op, zodat ook puzzelkalenders
goed aan hen besteed lijken.

Afb. 1.22

Er is nog een ander soort opgave dat de aandacht vraagt omdat het bedoeld is
om het gevoel voor ambiguïteit en woordspelingen te ontwikkelen, al zit er in
de eerste een onoplosbaar schoonheidsfoutje dat voor lief genomen wordt:
‘Wie heeft een mond en spreekt toch nimmer?’ Bij het gebruik van Wie wordt
immers verondersteld dat het gaat om een mens, maar het antwoord is RIVIER.
Toch is het soort opgave wel aardig, maar het antwoord op de vraag ‘Welke
appels, fijn en rond, steek je toch nooit in den mond?’ gericht aan kinderen
onder de elf jaar, wint het door de grap die er in zit: OOGAPPEL. En: ‘Welke overeenkomst is er tussen een diamant en een dief’. Antwoord: GESLEPEN. Men kan
niet vroeg genoeg beginnen met dit soort spelen met taal.
Afbeelding 1.23 illustreert de voor ons kunstzinnige manier waarop de rubriek
Raadsels zich onder leiding van Mevrouw J. Ohm-Schabeek presenteerde aan
kinderen.
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Plaats in de hokjes letters, zoodat de verschillende regels te lezen geven:
1. Een der grootste schilders van onzen tijd.
2. Wordt gewoonlijk door één der partijen in een strijd gehaald.
3. Een andere naam voor “Juni”.
4. Een vreemd woord voor “rekbaar”.
5. Een vreemd woord voor leuningstoel.
6. Een deel van het Britsche rijk.
7. Een gebouw, waarheen jelui je elken dag begeeft.
8. Een rivier, die door Frankrijk stroomt.
9. ’n Spaansch landvoogd uit de 16e eeuw.
10. Een forsche boom.
11. Een deel van een tafel.
12. Een medeklinker.
De beginletters dezer woorden vormen
weer den naam van onzen grooten schilder.

Afb. 1.23

Deze oplossing heeft een historische waarde omdat het onder II voor kinderen
beneden elf jaar de oplossing geeft van een zogeheten kruisraadsel dat op 13
december 1913 geplaatst werd. De eerste crossword in de wereld werd geplaatst
in de New York World van 21 december 1913. Het kruisraadsel was dus al een
reeds bestaand en volop gebruikt genre, waarmee, in dit geval, aan Nederlandse kinderen werd geleerd dat het woord pannekoek zonder n gespeld moest
worden.
Het principe van het kruisraadsel is dat van de acrostichon, ook bekend van het
Wilhelmus. De opgave bestaat uit het geven van horizontaal in te vullen woorden die verticaal gezien ook een woord opleveren. Het langste woord verschijnt
zowel horizontaal als verticaal, niet zoals bij het Wilhelmus aan de linkerzijde,
maar in het midden, zodat op die manier een kruis ontstaat.
In dezelfde rubriek van die dag staat een opgave voor kinderen van elf jaar en
ouder. We geven die hier ook, al was het maar om te laten zien hoeveel kinderen op die leeftijd toen al moesten weten:
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Het antwoord is te vinden op 24 januari 1914 linksonder in afbeelding 1.24.
Hier kruisen horizontaal en verticaal
elkaar in de eerste rij en de eerste kolom, al vormen ze niet, zoals in afbeelding 1.23, een kruis in de strikte
zin van het woord.
Het biedt ook deels zicht op een puzzeldiagram rechtsbovenin. Daarmee zij
vastgesteld dat de hokjesmatrix meer
dan tien jaar vóór het verschijnen van
het eerste Nederlandse kruiswoordraadsel al volop in gebruik was.
De afbeeldingen tot dusver maken duidelijk hoe dicht men in die tijd aanzat
tegen wat dé kenmerkende eigenschap is van het kruiswoordraadsel,
namelijk dat woorden zowel verticaal

Afb. 1.24
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als horizontaal met elkaar kruisen in vakjes. We kunnen nog meer laten zien
door een stapje in de tijd terug te doen. Op zaterdag 15 oktober 1910 verscheen
in de raadselrubriek van het Algemeen Handelsblad voor kinderen van beneden
de elf jaar een puzzel met vier opgaven. Ze moesten bij ‘Een deel van een
bloem’ invullen KELK, bij ‘Een lastdier’ EZEL, bij ‘Een meisjesnaam’ LENA en bij ‘Zit
jelui in op school: de ouderen in een hoogere, de jongeren in een lagere’ KLAS.
De oplossing werd in de raadselrubriek van veertien dagen later opgenomen.
Het bijzondere van deze puzzel is dat de
vier antwoorden zowel horizontaal als
verticaal kunnen worden ingevuld. Met
andere woorden, het gaat om een echt
kruiswoordraadsel als het vierkant voldoet aan de voorwaarde dat er van boven naar beneden en van links naar
rechts Nederlandse woorden staan en
niet zoals links in afbeelding 1.25 alleen
maar zoals in de hierboven behandelde
vorm van een kruisraadsel.
Het enthousiasme over deze vondst
– wie wil het eerste kruiswoordraadsel
ter wereld niet in Nederland gesitueerd
zien? – wordt niet zozeer getemperd door
Afb. 1.25
het ontbreken van zwarte hokjes, want
die kwamen ook niet voor in het eerste
officieel erkende kruiswoordraadsel van Arthur Wynne op de eerste bladzijde
van het volgende hoofdstuk. Nee, verdacht is het feit dat dezelfde woorden
zowel horizontaal als verticaal voorkomen, waarmee de opgave in dezelfde
categorie belandt als de in de negentiende eeuw in Engeland ontdekte maar al
eeuwen bestaande Romeinse inscriptie:
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waar de tekst – Arepo de zaaier houdt de wielen door zijn werk tegen – bovendien nog van rechts naar links kan worden gelezen en van onder naar boven.
Maar mooi is het wel om de opgave in afbeelding 1.25 te zien zo dicht bij wat
in de Engelssprekende wereld telt als eerste crossword. Blijkbaar was aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog de tijd rijp voor de sprong van kruisraadsel naar kruiswoordraadsel.
Overrijp, zou men bijna zeggen, want één dag voordat Arthur Wynne met zijn
eerste crossword puzzle kwam, verscheen in het Algemeen Handelsblad van 20
december 1913 de puzzel in afbeelding 1.26.

Afb. 1.26

De oplossing is er direct bij gegeven om te laten zien (a) dat de woorden elkaar
horizontaal en verticaal kruisen; en (b) dat het gaat om verschillende woorden.
Wie deze criteria accepteert als bepalend voor het kruiswoordraadsel, kan met
gepaste trots de stelling verdedigen dat Nederland Amerika met één dag heeft
verslagen. Men kan zelfs staande houden dat er ook zwarte hokjes in staan,
namelijk de vier 2×2-vierkantjes, die nu toevallig uitgespaard zijn.
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HOOFDSTUK 2
De enige reden voor terughoudendheid is dat er noch horizontaal noch verticaal
woorden naast elkaar staan, maar in geen enkele definitie van het kruiswoordraadsel komt die verplichting voor. Mooi is bovendien dat het antwoord KASTEEL
in opgave C-D van rechts naar links moest worden ingevuld en dat er twee
woorden van beneden naar boven staan ingevuld (terwijl LEIDSEL ook ‘gewoon’
van boven naar beneden kan worden geschreven!). Kortom, wie mevrouw J.
Ohm-Schabeek, Nassaukade 106 te Amsterdam wil uitroepen tot uitvinder én
ontwikkelaar van het kruiswoordraadsel heeft een sterke zaak. Pas de volledige
elektronische ontsluiting van de krantenarchieven zal in de toekomst duidelijk
maken of dit in Nederland zo is. Overigens heeft Wynne ook in Amerika nieterkende voorgangers.
De kinderrubrieken in kranten zoals het Algemeen Handelsblad van voor de
Eerste Wereldoorlog boden jonge kinderen de gelegenheid veel en vrolijk te
spelen met enkelvoudige en meervoudige puzzels. Een aantal van hen moet
rond 1925 voldoende ervaring hebben opgedaan met puzzelen om de toen nog
grote uitdaging van het kruiswoordraadsel aan te gaan.

De intrede van het kruiswoordraadsel
en de inburgering ervan in Nederland

2.1 Inleiding
Het kruiswoordraadsel kwam van over de Atlantische Oceaan, want de eerste
crossword puzzle – aanvankelijk word-cross puzzle genoemd – verscheen op 21
december 1913 in de Amerikaanse krant New York World. Hij was gemaakt door
de aan die krant verbonden journalist Arthur Wynne. Door de enthousiaste
reacties op zijn schepping maakte hij een week later een tweede, en tot ontzetting van de zetters op de krant bleken de lezers er zo veel plezier in te krijgen
dat er geen ontkomen meer aan was. Elke week moesten zij met veel kunst- en
vliegwerk de puzzel zetten. Bijna een maand na de eerste word-cross doopte
Wynne zijn schepping om tot cross-word puzzle. Wynne’s eerste had een diamantvorm, zoals afbeelding 2.1 laat zien.
Puzzelende lezers begonnen zelf ook puzzels te ontwerpen en in te zenden. Na enig redactiewerk door Wynne,
om de opgaven niet al te gemakkelijk of te moeilijk te
maken, werden ze dan geplaatst. Dat werd een vast patroon: een gedeelte van de puzzels werd door de puzzelaars zelf in elkaar gezet, een ander gedeelte door de
redactie. Andere kranten kwamen door het succes van
Wynne ook snel met een crossword en bij hen werd de
creatieve bijdrage van het lezerspubliek eveneens in
Afb. 2.1
dank ontvangen. Zo ontstonden natuurlijk ook al snel
andere vormen dan de diamant.
De Eerste Wereldoorlog belemmerde de snelle uitwaaiering van de nieuwe puzzel naar andere landen. Er zijn verhalen van Amerikaanse soldaten die in de
Franse loopgraven ongeduldig op hun crossword zaten te wachten. Die verhalen
zijn vermoedelijk niet verzonnen, want Amerikaanse kranten die door papierschaarste met minder pagina’s verschenen en hun crossword puzzle lieten val-
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len, werden door hun lezers gestraft doordat ze massaal overstapten op een
andere krant die wel zo’n puzzel plaatste. Wynne’s uitvinding – of zoals hij het
zelf zei: verbetering van een al lang bestaand genre – was binnen korte tijd erg
populair geworden.
De grote doorbraak kwam in 1924. Deze is uitvoerig beschreven in Arnot (1981).
Wynne had er in 1920 al meer dan genoeg van dat hij werd aangekeken op de vele
fouten die op de krant werden gemaakt bij het zetten en corrigeren van de puzzels,
want hij werd door columnisten in andere kranten scherp aan de kaak gesteld.
Hij was dan ook blij dat zijn taak kon worden overgenomen door Margaret Petherbridge, die er binnen korte tijd op de krant in slaagde een zo streng regime
in te voeren dat het aantal fouten tot vrijwel nul kon worden teruggebracht.
Wynne noteerde zijn opgaven als ‘2-3 What bargain hunters enjoy’, ‘26-27 The
close of a day’, etc. Onder het bewind van Petherbridge werd de notatie voor
de opgaven vereenvoudigd tot wat we nu gewend zijn, werden de zwarte hokjes
voortaan gebruikt om het eind van een woord te markeren, viel een puzzel niet
langer in ‘eilanden’ uiteen door de eis dat de witte hokjes altijd met elkaar verbonden moeten zijn, en al snel ontstond ook de rechthoek, die zich na de ontdekking van symmetrie als ordenend principe ontwikkelde tot een vierkant van
meestal 13 × 13 of 15 × 15 hokjes per puzzel. Veel puzzelontwerpers hebben het
vierkant en de symmetrie als uitgangspunt voor de zwart-witverdeling geaccepteerd als standaard. Toch er is altijd wel ruimte gebleven voor het spelen met de
vorm van de puzzel zelf: kerstbomen, personen, vlinders, etc. Zo volgde in een
van de Nederlandse kranten in 1949 de zwart-witverdeling van de hokjes telkens
de contouren van een van de provincies in een serie van elf kruiswoordpuzzels.
Petherbridge was het ook die inging op het verzoek van de toen net begonnen
uitgevers Richard Simon en Max Schuster om (samen met twee andere puzzelontwerpers) een Crossword Puzzle Book te maken. Het verscheen op 10 april
1924 en sloeg in als een bom. De Verenigde Staten werden besmet met wat
door velen als een verontrustend virulente vorm van een epidemie werd beschouwd: de al te sterk geworden behoefte om de witte vakjes in een crossword
puzzle in te vullen. De verhalen over ontregelde huwelijken, verwaarlozing van
werk en uiterlijk, zelfmoorden, rechtszaken om mensen op rantsoen te zetten
en dergelijke zijn te talloos om te worden afgedaan als mythen achteraf. Bovendien berichtten de kranten van die tijd erover.
De crossword werd zo populair dat de rage overwoei naar het land waar de
maker van de eerste puzzel oorspronkelijk vandaan was gekomen: Engeland.
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Grappig genoeg was Arthur Wynne ook daar degene die de eerste crossword puzzle
op zijn naam schreef want de Sunday Express plaatste op 2 november 1924 als
eerste krant in Engeland een van zijn puzzels. Net als in Amerika nam de populariteit van het nieuwe taalspel in Engeland al snel de vorm aan van een rage,
ook al omdat er forse prijzen waren te winnen met het nieuwe spel. In de Nederlandse dagbladen verschenen regelmatig berichten over de nieuwe verslaving in
Amerika en Engeland. Nederland was dus al behoorlijk gewaarschuwd tegen de
gevaren van de crossword puzzle toen deze hier voet aan wal zette in 1925.
De inburgering van de nieuwkomer vond plaats via de kranten en hun rubrieken. Daarover gaat dit hoofdstuk. Het vorige hoofdstuk liet zien dat er bij het
verschijnen van het eerste nummer van Denksport in oktober 1930 een grote
verscheidenheid aan puzzelsoorten bestond, maar zonder twijfel was het kruiswoordraadsel toen al de favoriet.
Door het ontstaan van Denksport als puzzelblad ontstond op puzzelgebied een
tweestromenland: dat van de dag- en weekbladen en dat van gespecialiseerde
puzzelbladen. Dit hoofdstuk bestrijkt de eerste stroom die zichtbaar te maken
is in de kranten vanaf vlak na de Eerste Wereldoorlog tot en met de Tweede
Wereldoorlog. Daarmee ontstaat een goed zicht op hoe het kruiswoordpuzzelen
werd ingebed in een bestaande traditie, en een goed inzicht in de groeiende
belangstelling ervoor en in de blijvende plaats die het wist te verwerven. Met
name in de Tweede Wereldoorlog wordt de inmiddels ijzersterk geworden positie
van het puzzelen zichtbaar: in tijden van schaarste blijven de sterksten over.
Het ontstaan van een tweestromenland is niet vanzelfsprekend. De kranten, of
liever gezegd de uitgevers ervan, hadden natuurlijk ook zelf puzzelbladen kunnen uitgeven. Dat is niet gebeurd, wellicht doordat kranten in Nederland toch
een veel bescheidener omvang hebben dan de kranten in Engeland, die zelf ook
puzzelboekjes uitgeven. Pas door schaalvergroting als gevolg van fusies ver na
de Tweede Wereldoorlog worden er soms puzzelboekjes uitgegeven door een
uitgever die ook kranten in zijn pakket heeft zitten. Dat was in het interbellum
nog niet het geval, en nu ook niet echt strategisch bedoeld.
Vandaar dat een goed begrip van de rol van de kranten in het ontstaan van
onze huidige puzzelcultuur nodig is. Ten eerste, omdat het geheel eigen gezicht
van het kruiswoordraadsel in Nederland in de kranten is gevormd en ten tweede omdat de krantenuitgevers blijkbaar toch een gat in de markt openlieten
voor uitgevers van puzzelbladen.

49

Het hoofdstuk eindigt met een beschouwing over wat voor soort taalspel een
kruiswoordraadsel nu eigenlijk is. Die analyse zal proberen begrijpelijk te maken waarom het bij ons zo’n typisch Nederlandse vorm heeft gekregen, ofwel
waarom de inburgering zo volledig is geslaagd dat de Angelsaksische crossword
puzzle nauwelijks lijkt op zijn naar Nederland geëmigreerde achterneef.

2.2 De rol van de kranten
Voordat we toekomen aan de feitelijke entree van het kruiswoordraadsel, zijn er
twee tussenstappen nodig. De eerste dient om het juiste perspectief te krijgen
op hoe een nieuwkomer zich moet invechten in een bestaande orde. Bij kranten
is dat niet eenvoudig en het is goed om de lezers daarvan bewust te maken.
Daarover gaat paragraaf 2.2.1. Een tweede stap dient om goed zicht te krijgen
op een belangrijk aspect van de ontvangst: ‘Wordt de nieuwkomer in de kinderkamer gezet of mag hij meteen meedoen met de ouderen?’ Die vraag wordt in
paragraaf 2.2.2. behandeld. Daarna komt in 2.2.3 de vraag aan de orde wie in
Nederland met de eerste kruiswoordpuzzel is gekomen en in welke krantenrubriek dat gebeurde.
2.2.1 Gebrek aan ruimte
In elke krant is er een hard gevecht om ruimte, een gevecht tussen de stukken
die het halen en de stukken die er niet in komen, maar ook een gevecht tussen
redacteuren die vinden dat hun specifieke gebied aan bod moet komen en dat
van anderen in elk geval minder. Zoals het hier staat, klinkt zelfs de beeldspraak
te dramatisch, maar ook bij een verhullender omschrijving is de strijd om een
plek toch de realiteit van alledag in de media. De uitkomst van dit soort gevechten
wordt doorgaans bepaald door het inschatten van het maatschappelijk belang
van de bijdragen door de hoofdredactie en/of de eindredactie: lezers kopen een
krant uiteraard niet vanwege het puzzelen of vanwege de overlijdensberichten,
maar vanwege het nieuws en de achtergronden.
Een krant kan met nieuws als het belangrijkste uitgangspunt wel aantrekkelijker
gemaakt worden dan andere kranten door de diversiteit van de rubrieken, want
naast het nieuws zijn er nog zo veel andere zaken in het leven waarover mensen
op een gemakkelijk toegankelijke manier geïnformeerd willen worden: boeken,
muziek, theater, sport, ontwikkelingen in de wetenschap en cultuur, maatschap-
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pelijke stromingen, ontwikkelingen van activiteiten, etc. Bovendien willen lezers
ook zaken die als amusant, althans onderhoudend worden ervaren.
Lezersbehoeften kunnen worden gemeten: door te kijken naar ingezonden brieven, door lezersonderzoek, maar in het geval van een puzzelrubriek ook door
het tellen van ingestuurde oplossingen. Het is eenvoudig in te zien dat een
rubriek zich binnen een krant gemakkelijker staande houdt naarmate de redacteur ervan een beroep kan doen op de ‘kijkcijfers’, om die term hier toch ook maar
anachronistisch te gebruiken omdat iedereen dan weet waar het over gaat.
Op een krant kunnen redacteuren vaak hun eigen voorkeuren en stokpaardjes
volgen. Dat gold zeker voor de te beschrijven periode, maar ook voor hen gold
dat hun werk uiteindelijk beoordeeld werd op de mate van populariteit, een
maat die op den duur toch gaat gelden als bepalende factor voor het voortbestaan van een rubriek.
Waarom rubrieken in kranten verschijnen en verdwijnen is vaak ondoorzichtig.
De zeer onderhoudende schaakrubriek die nog niet zo lang geleden in Vrij
Nederland vervangen werd door een of andere strip en daarna door leegte, is
vermoedelijk gesneuveld doordat iemand met macht in de redactie ‘eens iets
anders wou’. Zo werd in hetzelfde Vrij Nederland in 2004 de in Nederland kwalitatief beste muziekrubriek Het Gebroken Oor ten grave gedragen, vermoedelijk
omdat iemand met macht in de redactie niet van klassieke muziek houdt en ook
‘eens iets anders wou’.
Men kan ook andersom redeneren. Dit soort eenzijdige ingrepen ten koste van
bestaande rubrieken kunnen worden gezien als tekenen van aanpassing aan de
nieuwe tijd. De beide Vrij Nederland-gevallen kunnen bijvoorbeeld worden gezien
als een aanpassing aan de blijkbaar groeiende suprematie van het beeld in onze
maatschappij. Of die van de popmuziek. Dit soort processen moet ook hebben
meegespeeld in het inburgeringproces van het puzzelen. Redacteuren van kranten moeten hebben betreurd dat het puzzelen zoveel aandacht kreeg ten koste
van wat zij zelf belangrijk achtten. Vandaar dit intermezzo: het is bepaald niet
vanzelfsprekend dat iets nieuws doordringt tot krantenrubrieken. Er was een
keihard gevecht voor nodig en dat verklaart ook de vertraagde reactie in kranten:
de rage in Amerika en Engeland woedde niet in Nederland. Al kregen de met
puzzelen belaste redacteuren zelf al snel in de gaten dat de nieuwkomeling goed
lag bij de puzzelaars, hun bazen bij de kranten hebben maar met mondjesmaat
aan de inburgering van het kruiswoordpuzzelen in Nederland meegewerkt. Daardoor was er een groot gat in de markt rond 1930, waar Keesing in sprong.
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2.3 Kinderrubrieken als springplank
De papierschaarste die ontstond door de Eerste Wereldoorlog, leidde bij het Algemeen Handelsblad in 1914 tot het verdwijnen van het kinderkatern met de zo vrolijke rubriek Raadsels die in hoofdstuk 1.3 besproken is. Zo werd de verdere uitbouw van een platform voor het puzzelen als speelse vorm van taalonderwijs abrupt
afgebroken door gebrek aan ruimte. Blijkbaar had het Algemeen Handelsblad geen
redacteur in dienst die direct na die oorlog een plaats kon opeisen voor de opvoedkundig toch niet onbelangrijke bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen.
Wie de jaargangen van die krant in de jaren na de Eerste Wereldoorlog doorneemt,
ziet ten eerste dat het Bijvoegsel op zaterdag niet terugkwam en ten tweede dat
het herstel van rubrieken in het algemeen betrekkelijk lang op zich liet wachten.
De Vries (1979) meldt in het hoofdstuk ‘Het Economische Leven in Nederland
1918–1940’ uit de Algemene Geschiedenis der Nederlanden dat de eerste naoorlogse opleving in 1920 al weer ‘in een crisis smoort, waarop na enig herstel
eerst sedert 1925 een lauwe hausse volgt die in 1929-1930 afbreekt voor de
ernstigste crisis en malaise die Nederland in vredestijd ooit heeft beleefd’. Deze
schets klopt met het beeld dat men krijgt door de kranten te bekijken op wat
zij de lezers konden bieden. Het duurde minstens tot in de tweede helft van de
jaren twintig voordat de kranten wat betreft hun aanbod en het daarvoor benodigde aantal pagina’s weer op hun oude niveau van voor de Eerste Wereldoorlog zaten. Het waren de jaren waarin zich in Nederland voor het eerst een
nieuwe middenklasse meldde met een consumptiepatroon waarin de eerste
contouren zichtbaar werden van een toename van culturele activiteiten en van
een toenemende behoefte aan recreatie, vakantie en andere vormen van ontspanning die mogelijk werden door de aanzienlijke vermindering van het aantal
werkuren per dag en vaak ook het aantal werkdagen per week.
De kranten reageerden hierop met het inrichten van vaste rubrieken waarin het
venster op een specifiek deel van de wereld werd geopend. Zo ontstonden in vrijwel alle kranten rubrieken als Natuur en Techniek, De Vrouw, Femina, Recht en Wet,
Wetenschappen, en dergelijke. Dit alles werd ook mogelijk doordat er door de
toegenomen bedrijvigheid meer advertenties werden geplaatst. Daarmee ontstond
ook felle concurrentie tussen de dagbladen. Met name die tussen De Telegraaf en
het Algemeen Handelsblad duikt regelmatig op in de archieven. Rubrieken, ook
de puzzelrubrieken, speelden in die strijd uiteraard een belangrijke rol. Hun aantrekkelijkheid kon voor abonnees beslissend zijn bij de keuze van een krant.
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De kinderrubrieken kwamen het eerst
terug. Vrijwel alle kranten hadden in
de loop van de jaren twintig een speciale redacteur voor kinderen. De Telegraaf had tot in de jaren dertig Tante
Tine, de opvolgster van Tante Helene
van vóór de Eerste Wereldoorlog.

Afb. 2.2

Oom Jaap richtte zich bij het Christelijk-Historische dagblad De Nederlander tot de
kinderen. Het socialistische dagblad Het Volk had een redacteur voor de rubriek
Het Kleine Volk die zich net zo familiair uitte, maar die zich geen naam aanmat.
Het Algemeen Handelsblad had Dr.
Linkerhoek, over wie we hieronder
nog meer zullen berichten. De katholieke dagbladen De Maasbode en De
Tijd, en de conservatief-liberale NRC
Afb. 2.3
deden niets aan dit soort zaken.
Zoals eerder gemeld onderhield het
weekblad De Groene Amsterdammer zijn lezers wel met puzzelen.
Bij de kranten die van oudsher iets aan puzzelen deden, had de Eerste Wereldoorlog vermoedelijk de logische stap verhinderd die gezet moest worden gezien
het succes van de kinderrubriek: het plaatsen van puzzels voor volwassenen.
Het puzzelen in de jaren twintig begon opnieuw bij de kinderen, maar de stap werd
pas gezet nadat het kruiswoordraadsel zich bij de kinderen had aangediend.
Er is nauwelijks geschreven over de vraag welke krant als eerste in Nederland
met een kruiswoordpuzzel kwam. Mudde (1985) schrijft dat het weekblad Het
Leven het eerst was en dat de belangstelling in het begin niet overweldigend
was. Op het eerste punt heeft hij ongelijk en op het tweede punt gedeeltelijk
gelijk. Het is het Algemeen Handelsblad dat als eerste de nieuwe puzzel voor
zijn lezers plaatste. Of liever voor zijn lezertjes. Bovendien riep de plaatsing
ervan enthousiaste reacties op bij de lezers, zonder verkleinwoord: degenen die
oplossingen inzonden, bleken vooral volwassenen te zijn. De komst van het
kruiswoordraadsel kan daarmee worden gezien als het moment waarop volwassenen voor het eerst openlijk niet alleen konden meepuzzelen met de kinderen
maar ook zelf mochten puzzelen. En dat deden ze enthousiast. Waar Mudde wel
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gelijk mee heeft, is dat dit enthousiasme rond 1930 niet zo zichtbaar was. Het
werd enigszins getemperd door het beleid van de krantenredacties, want ze
gingen niet mee met de pogingen om hier een rage te ontwikkelen en voerden
de nieuwe puzzels mondjesmaat aan hun volwassen lezers. Het maken van een
puzzel legde in die tijd natuurlijk ook een groot beslag op een redacteur die dat
naast zijn gewone werk moest doen.
2.3.1 Dr. Linkerhoek
Het Algemeen Handelsblad had – zoals in hoofdstuk 1.3 werd beschreven –
sinds 1907 de veelgelezen rubriek Onder de Streep. Het idee was: spelen, ontspannen, nieuwigheidjes, leuke anekdotes, etc. Vaak stonden er raadsels in,
maar ook korte taalanekdotes, zoals grappige gevallen van versprekingen en
langs-elkaar-heenpraten. Voor de kinderen waren er verhaaltjes en gedichtjes
ter versterking van hun cultureel bewustzijn. De in het vorige hoofdstuk behandelde rubriek Raadsels maakte er ook deel van uit.
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog kreeg Onder de Streep een min of meer
vaste positie op de laatste bladzijde van een van de katernen; vermoedelijk
omdat toen de gewoonte ontstond die pagina te vullen met actuele foto’s voorzien
van een onderschrift. Door de dubbele streep eronder was de bestaande rubriek
nu een gemakkelijk te vinden
onderdak voor allerlei min of
meer vaste subrubrieken. In
1923 en 1924 stond aan de rechterkant elke dag een stripverhaal: De Wonderlijke Reizen van
Meelmuts en Roetkop. Het was
bedoeld voor kinderen, want
erboven stond: Onder de Streep
voor Kinderen.
Op zaterdag 27 oktober 1923
kwam er links ruimte voor Dr.
Linkerhoek, die vanaf dat moment de kinderen met allerlei
spelletjes en raadseltjes amuseerde. Dr. Linkerhoeks bijdraAfb. 2.4
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gen op dit gebied werden soms
op die plek afgewisseld door
liedjes, gedichtjes en verhaaltjes. Het Algemeen Handelsblad
zorgde goed voor de geestelijke bagage van zijn jonge lezertjes. Op de genoemde 27 oktober 1923 verscheen de eerste Denken en Doen-Wedstrijd,
waarin kinderen oplossingen
konden insturen. Het eerste
optreden van Dr. Linkerhoek is
in afbeelding 2.4 te zien.

Afb. 2.5

Afbeelding 2.5 toont de uitslag: 2000 inzendingen op een aantal van 35.000
abonnees. Niet slecht voor een eerste keer dat er prijzen werden uitgeloofd.
Oplossingen moesten worden gestuurd naar Mevrouw C. Frankfort, Wouwermanstraat 3 te Amsterdam. Zij wordt hier genoemd omdat ze in het verhaal nog
een rol gaat spelen.
Dr. Linkerhoek ging na het succes van de eerste puzzel door met zijn verzoek
om inzendingen. Zo ontstond een directe band met de jonge lezers en de ouders, die ongetwijfeld meehielpen om hun kinderen een prijs te bezorgen, als
ze het al niet deden om hen te stimuleren in de omgang met taal.

2.4 De entree van het kruiswoordraadsel: ons spelen is leren
2.4.1 Het Algemeen Handelsblad
Op maandag 12 januari 1925 plaatste Dr. Linkerhoek in de rubriek Onder de
Streep voor Kinderen voor het eerst in Nederland een kruiswoordraadsel onder
het kopje Kruiswoorden-puzzles. De begeleidende tekst en de twee diagrammen
zijn te zien in afbeelding 2.6.
De twee diagrammen illustreren de uitleg van wat een kruiswoordpuzzel is.
Amerika wordt genoemd als plaats van herkomst, waarna een beschrijving volgt

55

Afb. 2.6

van het verslaafde gedrag van volwassenen. Dr. Linkerhoek vindt de puzzle eigenlijk te moeilijk voor kinderen: ‘Zoo’n kruiswoordenpuzzle is geen kinderspel,
integendeel. Dat wil niet zeggen, dat grootere kinderen eraf moeten blijven,
maar voor kleine kinderen is ze te moeilijk.’ Hier staat eigenlijk dat het een spel
voor volwassenen is. De krant had geen rubriek om een puzzel te plaatsen voor
volwassenen, dus ging het via de kinderrubriek.
Dr. Linkerhoek kondigt aan dat de eerstvolgende zaterdagavond net zo’n puzzel zal
worden geplaatst. Hij is erg benieuwd of de oplossing ervan de kinderen moeite
zal kosten. Op 17 januari komt het Algemeen Handelsblad met de aangekondigde
puzzel voor kinderen. Dr. Linkerhoek stelt vijf educatieve prijzen in het vooruitzicht. Op 24 januari opent de rubriek Denken en Doen met de constatering: ‘De
oogst van inzendingen op de kruiswoordenpuzzle is bijzonder groot geweest.’ De
rubriek meldt de namen van tien kinderen die een boek hebben gewonnen. Tien,
want Dr. Linkerhoek moet door het grote aantal inzendingen in een genereuze
stemming zijn geraakt. Hij vermeldt nog veertien eervolle jeugdige inzenders.
De plaatsing van de kruiswoordpuzzel van 17 januari was dus een groot succes.
Zo groot dat er onmiddellijk een nieuwe kruiswoordpuzzel werd geplaatst op 24
januari, nu ‘bestemd voor elken leeftijd’. Niet lang daarna werden kruiswoordraadsels voornamelijk geplaatst voor deze leeftijdscategorie. De overgang van
jong naar oud dwong de redacteur tot het weglaten van de rubriektitel Onder
de Streep voor Kinderen. In plaats daarvan werd een al bestaande rubriekterm
Denken en Doen gebruikt. De jeugd werd niet uitgesloten: soms verscheen er als
afwisseling van de vele soorten puzzels die kinderen kregen voorgezet, een aan
kinderen aangepast kruiswoordraadsel. De eerste differentiatie was begonnen.
2.4.2 Het Leven
Op zaterdag 17 januari 1925, dus vijf dagen na de introductie ervan in het Algemeen Handelsblad, verschijnt het geïllustreerde weekblad Het Leven met wat
het zelf aanduidt als Cross-Word-puzzle.
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Met geen woord verwijst Het Leven naar het Algemeen Handelsblad. Het suggereert door de titel ‘De Cross-Word-puzzle in Nederland!’ zelfs de Nederlandse
primeur van iets dat zijn wereldpremière beleefd had in de Verenigde Staten.
Die suggestie gaat ook uit van de advertentie die de avond ervoor in De Telegraaf en het Algemeen Handelsblad zelf had gestaan.

Afb. 2.7

Niets in de tekst van deze advertentie verraadt dat vier dagen tevoren de introductie al had plaatsgevonden in dezelfde krant. De advertentie wekt daardoor
enige verbazing, maar wellicht meende de redactie van Het Leven dat juist het
Algemeen Handelsblad moest worden benaderd voor de nieuwe puzzel omdat
de lezers hem al een beetje kenden. De logica van dit negeren is dan verder vrij
eenvoudig: het weekblad vond een puzzelrage meer iets voor volwassenen dan
voor kinderen, net als Dr. Linkerhoek.
Het Leven schrijft in de eerste zin van de introductie op 17 januari: ‘Amerika is
het land waar de Cross-Word-puzzle (we houden ons ’t liefst vast aan ’t oorspronkelijke woord, al zou “woorden-kruis-spel” of iets dergelijks misschien wel
mogelijk zijn!) uitgevonden is.’
Het bijzondere voor liefhebbers van woordgeschiedenis is hier de (bijna-)geboorte
van een woord van nabij te zien: woordenkruisspel. Het niet willen verwijzen
naar het Algemeen Handelsblad hield in dat Het Leven niet de daar gebruikte
term kruiswoordenpuzzle kon gebruiken zonder zich te verraden als navolger.
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Het moest iets anders bedenken. Dat werd niet het Nederlandse maar het Engelse
woord, vermoedelijk ook omdat dat beter verkocht in ‘the roaring twenties’.
Interessant is te constateren dat woordenkruisspel of het iets simpeler en specifieker woordkruisraadsel helemaal niet slechter zou zijn geweest als alternatief voor het nu ingeburgerde kruiswoordraadsel. Anno 2005 geeft Google: ‘Uw
zoekbewerking – woordkruisraadsel – heeft geen overeenkomstige documenten
opgeleverd’. Hoe de redactie van Het Leven op woordenkruis kwam, door kennis te hebben van een vroege puzzel van Wynne met word-cross of spontaan,
is niet duidelijk. Het doet er ook niet toe: noch de Engelse noch de Nederlandse term in de zin waarmee Het Leven de nieuwe puzzel aankondigde, wordt
sindsdien gebruikt.
2.4.3 Wie was het eerst?
Het Algemeen Handelsblad was Het Leven met vijf dagen voor als puzzels voor
kinderen meetellen. Wij zijn sterk geneigd om het Algemeen Handelsblad te
volgen als het op 17 januari schrijft: ‘In het avondblad van Maandag hebben we
de kruiswoordenpuzzle in ons land geïntroduceerd. Thans geven we uit onze
voorraad een vrij gemakkelijke.’ Onze positie wordt niet alleen gerechtvaardigd
door het feit dat de twee beslissende kenmerken van de kruiswoordpuzzel – de
zwart-witblokjes en het horizontaal én verticaal invullen van verschillende woorden – al duidelijk aanwezig zijn op 12 januari. Ook de puzzel van 17 januari in
Het Leven volstond met een voorbeeld en met een uitleg voor volwassenen,
terwijl het Algemeen Handelsblad op die dag al een puzzel plaatste die voor
oudere kinderen en voor volwassenen was bedoeld. Dat laatste zou de later
soepele overgang van het genre naar de volwassenen kunnen verklaren.
Het eindoordeel is derhalve dat het Algemeen Handelsblad de kruiswoordpuzzel
in Nederland heeft geïntroduceerd en dat dat gebeurd is door Dr. Linkerhoek,
althans door zijn jongste kleindochter. Aan het eind van de rubriek van 12 januari geeft hij haar de eer die haar toekomt. Zij is het die de voorbeeldpuzzel van
die dag voor haar rekening nam en zij is het ook die ‘eenige avonden vlijtig
[heeft] moeten werken’ om de puzzel van 17 januari ‘in elkander te dichten’. Dr.
Linkerhoek voelde zich blijkbaar te oud om deze nieuwlichterij onmiddellijk
door te hebben.
De vermelding van de kleindochter in de rubriek klinkt niet als een grap van
iemand die onder een schuilnaam opereert. We nemen derhalve aan dat bij de
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rubriek van 12 januari 1925 drie verschillende personen betrokken waren in
plaats van slechts één: Dr. Linkerhoek, zijn kleindochter en mevrouw Frankfort.
Deze constatering is van belang voor de verdere geschiedenis, want Dr. Linkerhoek verdwijnt ongeveer op het moment dat mevrouw Frankfort moet zijn toegetreden tot de redactie. Met die wijziging in haar positie bij het Algemeen
Handelsblad, van medewerkster tot redacteur, vormt zij opnieuw een probleem
voor de geschiedschrijving: is zij wellicht de opvolgster van Dr. Linkerhoek ondanks het ook aantreden van een al of niet imaginaire persoon die zich Dr.
Linkerhoeks assistent noemde? Een niet onbelangrijke vraag gegeven het feit
dat de geschiedenis waarin zij een rol speelt, zich uitstrekt tot in de Tweede
Wereldoorlog. Maar anno 1925 wijst het relatief grote aantal personen dat zich
bezighield met de puzzelrubriek op de sterke wens van een krant om populariteit te verwerven onder zijn abonnees.
2.4.4 Prijzengeld
Wie veel inzendingen wil uitlokken, dient prijzen uit te loven. Dr. Linkerhoek
moest zich beperken tot boeken aan vijf of zes prijswinnaars en die traditie
bleef in het Algemeen Handelsblad bestaan, al werden boeken op een gegeven
moment troostprijs toen de krant besloot om ƒ 10,– uit te loven aan de prijswinnaar van de week. Het Leven stelde ƒ 100,– beschikbaar voor degene die tien
puzzels achter elkaar foutloos kon oplossen, dus gemiddeld lag de prijs ook op
ƒ 10,–. Als troostprijs was er voor een aantal puzzelaars een mooi boekwerk
‘alleen tegen vergoeding van kosten van binden en expeditie’.
Voor een landarbeider kwam de prijs van ƒ 100,– in die tijd toch wel neer op drie
tot vier maanden werken, wat ook waarschijnlijk maakte dat hij het Algemeen
Handelsblad niet las. Maar in het sociaal-democratisch dagblad Het Volk verscheen een commerciële puzzel op zondag 7 februari 1925 nog voordat de krant
zelf een puzzel plaatste. De chocoladefabrikant Bensdorp adverteerde die zondag met een ‘kruiswoord-puzzle’ waarbij iedere inzender van een goede oplossing werd beloond met tien gratis chocoladerepen, tenzij de inzender zou aangeven te willen meedingen naar een prijs van ƒ 100,–, een tweede prijs van
ƒ 50,–, naar tien derde prijzen van ƒ 10,– en twintig prijzen van ƒ 5,–.
Dat ook de redactie van Het Volk niet geheel aan de commercie voorbijging,
bleek een week later. De krant had een rubriek voor radioamateurs, Ons Radiohoekje, waarin op zondag 14 februari 1925 aan de lezers werd uitgelegd wat je
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moest doen om een kruiswoordraadsel op te lossen. De commerciële kant ervan
moet misschien iets worden genuanceerd tegen de achtergrond van het feit dat
op 7 november 1925 de Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs (V.A.R.A.)
zou worden opgericht. De redacteur van Ons Radiohoekje had blijkbaar goed
contact met een firma die het elektrische verbindingsmiddel CLIX en de Hart en
Hegeman-transformator verkocht, want die werden als prijzen beschikbaar gesteld. Blijkbaar leefde alles wat met radio te maken had bij lezers van Het Volk,
want Ons Radiohoekje was een rubriek die wekelijks serieus op alle mogelijkheden van het toen nieuwe medium inging. De puzzel van de 14e februari stond
geheel in het teken van wat de radioamateurs van toen lief was.
Blijkens de anderhalf miljoen hits op Google leeft de naam CLIX nog voort, maar
of er enig verband is met de CLIX van de jaren twintig is ons niet bekend. Het
doet er ook niet zoveel toe, behalve dan dat afbeelding 2.9 laat zien hoe snel
al geëxperimenteerd werd met de vormgeving van puzzels.
Niet alleen vormen de zwarte hokjes de naam CLIX (op de zes in het midden na,
die onopvallend zijn weggewerkt door arcering), maar ook de eerste opgave staat
in het teken ervan. De opgave van
het antwoord HONDERDNEGENENVIJFTIG in
de bovenste rij luidde namelijk ‘CLIX’.
De meeste van de 72 inzenders die
een fout antwoord instuurden, zagen
niet dat CLIX de Romeinse notatie kan
zijn voor het getal 159, een getal dat in
die tijd sloeg op het aantal gebruiksmogelijkheden van de CLIX. Onder de
321 goede inzenders werden er 12 als
troostprijs verdeeld.
De toon was gezet. In het chocoladedomein sloeg Kwatta terug op 4 maart
met een ƒ 25.000-prijsvraag, waarvan de
hoofdprijs ƒ 1000,– bedroeg, het halve
jaarsalaris van de gemeentesecretaris
van Oisterwijk in die tijd en meer dan
drie keer het jaarsalaris van een dienstmeisje. De precieze aard van de prijsAfb. 2.8
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vraag maar vooral van de uitreiking der prijzen besparen we de lezers, want
ingewikkeld werd het wel: puzzelaars moesten drie puzzels oplossen en bovendien voor elk van de puzzels vijftig van de beroemde Kwattasoldaatjes bijsluiten, wat een paar weken later weer niet nodig werd geacht. De puzzel bevatte
zeventien ingevulde witte hokjes met de reclameslogan KWATTA IS KWALITEIT.
Bensdorp kwam opnieuw met een puzzel. Kortom, er werd een cacao-oorlogje
gevoerd met behulp van een soort puzzel die nauwelijks langer dan een maand
in Nederland bekend was. Ook andere firma’s meldden zich in de eerste twee
maanden van 1925 in de kranten: een sigarettenfabrikant Chapchal, de oliefabrieken Calvé-Delft, een wijnhandel Kasper Hiddink, Cinzano, Rotarex stofzuigers,
en het weekblad Wereldkroniek, om wat namen te noemen. Het bedrijfsleven was
er snel bij, als we de uitgeverijen van weekbladen er ook toe mogen rekenen.
In de Radiohoek stond op 14 februari: ‘Onderstaand raadsel is een zgn. kruiswoordraadsel, dat wij onzen lezers ter oplossing aanbieden.’ Even verderop staat: ‘Het
Kruiswoordraadsel ontleent zijn naam aan het feit dat de woorden die in de
hokjes moeten komen te staan elkaar kruisen, d.w.z. dat op elken lijn een woord
gelezen moet kunnen worden, zoowel horizontaal als naar beneden.’ Zowel
Bensdorp als Kwatta gebruikten het woord kruiswoordpuzzle en weken daarmee
af van de term kruiswoordenpuzzle die door het Algemeen Handelsblad gebruikt was: enkelvoud van het eerste woorddeel in plaats van het meervoud.
Hier wordt dan toch echt voor het eerst het woord kruiswoordraadsel of -puzzle
gebruikt voor de nieuwe tak van denksport. Niet cross-word-puzzle of woordenkruispuzzle (Het Leven), niet kruiswoordenpuzzle (Algemeen Handelsblad), maar
kruiswoordraadsel (Het Volk). Of kruiswoordpuzzle, zoals Kwatta en Bensdorp.
Kortom, ruim een maand na de introductie van de puzzel in Nederland waren de
twee varianten van de latere standaardnaam ervoor al in gebruik geraakt en zijn
er twee afvallers te noteren: woordenkruisraadsel en kruiswoordenpuzzel.

2.5 De rest van het interbellum
Het is informatief om nu eerst een rondje te maken langs enkele van de belangrijkste landelijke dagbladen om te zien wanneer en hoe zij reageerden op de
komst van de nieuweling. De spanning tussen een onwillige redactie, die feitelijk niets moesten hebben van puzzelen, enerzijds en naar puzzels hongerende
lezers anderzijds zal niet in elke bevolkingsgroep even groot geweest zijn. Dat
is althans de indruk bij de rondgang.
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Wellicht is dit de plaats om op te merken dat het belang van het onderwerp
cultuurhistorisch niet zo groot kon worden geacht dat een rondgang langs alle
meer dan honderd kranten die Nederland rond 1925 telde, nodig was om een
goed beeld te vormen. We volstaan met een redelijk eerlijk over de zuilen van
die tijd verdeelde steekproef om te bezien hoe kranten reageerden op de komst
van de nieuwe vorm van puzzelen. De leidende gedachte is te bepalen welke
positie het kruiswoordraadsel zich in de puzzelcultuur had verworven en bij
uitbreiding ook de positie ten opzichte van andere denksporten.
De NRC had, zoals al eerder opgemerkt, wel ruimte voor schaken, dammen en
bridgen, maar hij hield tot in 1928 het puzzelen weg van zijn lezers. Pas aan het
eind van de jaren twintig kreeg de krant de smaak enigszins te pakken. Ir. J.R.G.
de Veer trakteerde toen de lezers op populaire en wetenschappelijke puzzels.
Met het verschijnen van Professor Spitsbrein begon zich zelfs enige frivoliteit
voor puzzelaars af te tekenen, maar de NRC beperkte zich tot logische puzzels en
cijferpuzzels. De nieuwkomer was niet echt welkom in kringen van de Rotterdamse haven, misschien wel door somber aangezette berekeningen uit Amerika
en Engeland over de aanzienlijke arbeidstijd die verloren zou gaan door puzzelen. De NRC was overigens de enige van de hier behandelde kranten die het
woord puzzel toen al als puzzel spelde in plaats van als puzzle. Ir. de Veer en
Professor Spitsbrein was geen lang rubriekleven beschoren: rond 1935 was de
lol er kennelijk toch langzamerhand af.
Op zondag 6 september 1936 kwam onaangekondigd en niet ondergebracht in
een rubriek de eerste kruiswoordpuzzel in de NRC onder de kop Kruiswoordraadsel. Daaronder stond ‘(Copyright Denksport)’. Ook het kruiscijferraadsel en de
magische vierkanten die er in de weken erna in stonden werden geleverd door
Denksport; mogelijk gratis, want het volgende hoofdstuk laat zien dat Keesing
kranten gebruikte om het puzzelen in Denksport populair te maken. De Haagse
krant Het Vaderland, in bezit van dezelfde eigenaar als die van de NRC, Henricus
Nijgh, plaatste dezelfde puzzel als die van de NRC, maar deed dat al in 1931.
Ook de invloedrijke katholieke dagbladen De Maasbode en De Tijd gingen pas
in de jaren dertig overstag. Wel stonden er af en toe kruiswoordraadsels in
advertenties.
In De Telegraaf was Tante Helene met haar rubriek Spelletjes en Kunstjes uit de
jaren ’10 inmiddels opgevolgd door Tante Tine, die haar jeugdig publiek in de
rubriek Ons Raadselhoekje onderhield met de soorten enkelvoudige puzzels die
we in hoofdstuk 1 hebben laten zien. Ze hield dat vol tot ver in de jaren dertig.
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De Telegraaf plaatste, zoals gezegd, op 16 januari 1925 de advertentie van Het
Leven en in de dagen daarna enkele van de andere genoemde advertenties,
maar kwam op 7 februari met een eigen puzzel van 11 × 11 vakjes voor volwassenen onder de kop CROSS-WORD-PUZZLES, met daaronder de tekst ‘Wij willen
onzen lezers de geneugten van de cross-word puzzle, het kruiswoordenspel,
een Amerikaansche noviteit, die de wereld verovert, niet onthouden. Ziehier dus
ons eerste raadsel.’ Voor de ‘beste kinderen’ uit de kinderrubriek was er een
‘echte kruiswoord-puzzle’ van 5 × 5 vakjes. Ook deze werd uitgelegd, maar niet
door Tante Tine. Op maandag 16 februari pas verscheen nummer 2 voor de
volwassenen, en daarna verscheen een paar weken lang de puzzel steeds op de
zondag. Blijkbaar viel het de redactie moeilijk om de puzzels te maken, want op
8 maart werd aan lezers gevraagd om zelf ontworpen puzzels in te zenden voor
ƒ 10,– per geplaatst exemplaar.
Het algemene beeld van de tweede helft van de jaren twintig is dat het aanvankelijke enthousiasme voor de nieuwe puzzel wat terugloopt, althans bij de krantenredacties. Bij het doornemen van de kranten uit die periode valt op dat de
kranten zelfs weer gedeeltelijk terugvallen op de jeugdrubrieken als ze ruimte
maken voor puzzels. Toch melden ze elke keer dat er kruiswoordraadsels worden geplaatst dat ze zo populair zijn ‘bij onze lezers’.
Dat was ook het geval op zondag 12 januari 1930 in De Telegraaf, waar na een
lang interval zonder kruiswoordraadsel de fraai uitziende puzzel met de volgende tekst werd aangekondigd:
Wij geven ditmaal een kruiswoord-puzzle gewoonlijk
óók zeer geliefd onder de puzzelaars.
Men moet bij deze puzzle echter op één ding letten. In
den regel wijst het nummer het begin aan van het aantal letters tot de volgende afsluiting. Zoo is bv. 26 horizontaal een woord van 8 letters, 10 verticaal een woord
van 6 letters. Men lette er nu op dat 21 is een woord van
6 letters, waarop 21a volgt dat een woord van 3 letters
bedoelt. Men houde dus 21 en 21a in het oog.

Afbeelding 2.9 laat zien dat degene die de puzzel voor De Telegraaf maakte, bereid was te spelen met vormen.
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Toch vertoont de vormgeving van deze puzzel nogal elementaire fouten, die
zeventien jaar na Wynne’s eersteling niet meer hadden mogen voorkomen. Het
gedeelte bovenin, waar de cijfers 1 t/m 9 en 12 staan, is geïsoleerd van de rest
en dat geldt ook voor de drie tegenhangers ervan in de west-, oost- en zuidposities van het diagram. De daartussen gelegen vier delen vormen zelf ook weer
eilanden. Een dergelijke eilandvorming werd in Amerika, zoals eerder gemeld,
door de strenge Margaret Petherbridge al snel afgekeurd.
In afbeelding 2.9 zou elk van de acht eilanden door minimaal één brug met zijn
buureiland verbonden moeten zijn. Overigens is de aanwijzing over de opgaven
21 en 21a een onhandigheid die in andere puzzels kon worden vermeden. Oplossing 21 verticaal luidde BEVRIJD als antwoord op de opdracht ‘Vrijgemaakt’ en
het antwoord NES op 21a was ingegeven door ‘Oude straat in Amsterdam’. Een
laatste onhandigheidje: de cijfers in de vakjes zijn zo groot dat het nauwelijks
mogelijk moet zijn geweest daar een letter bij te zetten. Toch ziet de puzzel er
wel aardig vormgegeven uit.
Bij het Algemeen Handelsblad ging Dr. Linkerhoek in 1926 en 1927 door met het
plaatsen van de kruiswoordpuzzle, zoals hij het genre inmiddels noemde. Hij wordt
voor het laatst waargenomen in 1928, vermoedelijk omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Iemand die in 1925 een jongste kleindochter heeft die een
kruiswoordpuzzel naar Amerikaans voorbeeld in elkaar kan ‘dichten’, moet toch wel
in de zestig zijn. Dr. Linkerhoek werd opgevolgd niet door zijn af en toe in de rubriek
optredende assistent, maar door de puzzledokter, vaak afgekort tot Puzzle-Dr., die
door ons voor het eerst is waargenomen in januari 1929. In de jaren dertig werd
hij een begrip met een eigen beeldmerk, zoals afbeelding 2.10 laat zien.

Afb. 2.10
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Een intrigerende vraag is: wie was die Puzzle-Dr. die meer dan tien jaar zo populair
was dat zijn lezers hem voortdurend bestookten met waarderende briefjes en zelfs
lovende gedichten?
In afbeelding 2.10 is de puzzeldokter een
man. Zo wordt hij door zijn lezers ook behandeld. Bij het ontbreken van gegevens
hierover in de personeelsbestanden in de
archieven en in aanmerking genomen dat
het Algemeen Handelsblad in die tijd verschillende vrouwelijke redacteuren in dienst
had, is het bepaald niet uit te sluiten dat
de eerder genoemde mevrouw Frankfort zich
heeft verscholen achter de naam Puzzle-dr.
In elk geval zegt diens uiterlijk met sik in
Afb. 2.11
afbeelding 2.10 weinig over wie de puzzeldokter was. Ook de patiënt is in het plaatje als volwassen man getekend, terwijl
er onder de puzzelaars veel vrouwen en middelbare scholieren waren.
De stereotypen van de jaren dertig sluiten in elk geval de Frankfort = PuzzleDr.-hypothese niet uit. Er werkt zelfs nog een stereotype de andere kant uit: de
puzzledokter heeft iets met het woord gezellig, want dat duikt telkens in de
rubriek op. Het gebruik daarvan moet in die tijd toch nog iets meer bij vrouwen
dan bij mannen zijn voorgekomen, hoe stereotypisch dat ook klinkt.
Vanaf zondag 21 oktober 1928 plaatste het Algemeen Handelsblad voortaan een
Zondagspuzzle. De overgang hield ook in dat de puzzel steeds al in de inhoudsopgave op de voorpagina van de krant vermeld werd. Blijkbaar werd het puzzelen zo populair dat de redactie het wenselijk vond dat de puzzelaars direct
hun puzzel konden vinden.
We hebben al geschreven over de overgang van het puzzelen van de kinderrubriek naar de volwassenen. De kinderrubrieken die in hoofdstuk 1 en in het
begin van dit hoofdstuk werden besproken, waren bedoeld voor de jeugd tot
ongeveer dertien jaar. De rubriek Raadsels trok de breuklijn tussen de twee
onderscheiden categorieën bij elf jaar. Maar er was natuurlijk nog een categorie,
die van de bijna-volwassenen, die in de laatste schooljaren van de middelbare
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school zaten. Deze categorie had geen eigen rubriek, maar deed volop mee met de
volwassenen. Twee voorbeelden zijn aardig
genoeg om uit de vergetelheid te halen. Ze
tonen bovendien aan hoe leerzaam de kruiswoordpuzzel werd geacht: het was echt een
kennisspel geworden. Afbeelding 2.12 laat
zien dat ouders het prettig vonden om hun
kinderen aan het puzzelen te zien.
Een kleine selectie van opgaven uit een
kerstpuzzel uit de jaren dertig doet vermoeden dat de twee jeugdige puzzelaars op het
Afb. 2.12
gymnasium of de Hoogere Burger School
moeten hebben gezeten. Geen ‘Plaats in
Gelderland’, maar volop klassieke mythologie en de bijbel. Hier volgen om de
willekeurigheid van de selectie duidelijk te maken de eerste tien horizontale
opgaven van de kerstpuzzel uit 1938:
Moeder van Manasse (8) – HEFZIBAH
Generaal van Antiochus Epiphanus, sneuvelde in 161 v.Chr. tegen de Makkabeeën (7) – ?
Werd in 293 n.Chr. door Diocletianus benoemd tot caesar van de Donaulanden (8) –

GALERIUS

Godin van de dageraad (6) – AURORA
Blanke slavin in een harem (7) – ODALISK
Een der veldoversten van David, een Benjaminiet (6) – ?
Egyptische god (2) – RA
Een heuvel bij Jeruzalem, verblijfplaats der Melaatschen (5) – GIBEA
Volgens sage: koning van Egypte die vreemdelingen doodde voor de vruchtbaarheid van
zijn land (7) – BUSIRIS
Stad in Fransch-Marokko (5) – RABAT

Het gevraagde kennisniveau is verpletterend voor de hedendaagse puzzelaar.
Wat moesten die arme kinderen, en niet te vergeten hun helpende ouders, veel
weten wat nu moeiteloos via Google en handboeken is op te sporen – of soms
niet (de vraagtekens geven aan waar het via Google en de Winkler Prins niet
mogelijk was het antwoord te vinden).
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Afbeelding 2.13 bevat een conversatie naar
aanleiding van een andere kerstpuzzel uit de
jaren dertig. De tekst ervan is ingezonden door
een puzzelaar die op een niet onamusante wijze laat zien dat mannen zich verscholen achter
hun vrouwen als ze moesten toegeven dat ze
met puzzelen bezig waren, en volwassenen
achter hun kinderen.
De kruiswoordpuzzel had zich als een echt kennisspel gevestigd en werd als zodanig gewaardeerd. Duidelijk is dat de benedengrens voor
het meedoen fors was opgeschoven van rond
de elf- tot dertienjarigen tot de eindexamenleerlingen en hun ouders. De hier gesignaleerde overvloed aan kennis van mythologie en
bijbel is opvallend en wijkt af van wat gebruikelijk is: het bevragen van woordkennis. Blijkbaar was de kerstpuzzel bedoeld om eens fors
encyclopedisch uit te halen; anders dan in de
rest van het jaar, waarin de puzzel veel meer
om kennis van woorden ging. Lezers drongen
soms aan op dit soort gespecialiseerde puzzels.
Afb. 2.13
Hoe groot het succes van de kruiswoordpuzzel
ook was, kranten gingen door met logisch en wiskundig getinte puzzels, met
rijmdiagrammen, met vermenigvuldigingspuzzels, met raadsels en wat er zo al
in de inmiddels rijke puzzeltraditie voorhanden was. Toch wordt herhaaldelijk
geconstateerd: ‘De meest geliefde puzzle is de kruiswoordpuzzle.’ Vaak na enige
aandrang kwam er ‘Wederom een kruiswoordpuzzle’ wegens het succes van de
vorige. Deze constatering verandert weinig aan het zojuist geschetste beeld van
een zekere spreiding over de voorhanden puzzelsoorten.
Langzamerhand wordt het aanbod van andere puzzels ten opzichte van de kruiswoordpuzzel toch iets minder: men kan of wil blijkbaar niet langer ongevoelig
blijven voor de wensen van de lezers. Aan het eind van de jaren dertig moet het
kruiswoordraadsel ten slotte om de veertien dagen verschijnen, wil de redactie
haar lezers niet teleurstellen. In 1940 is dat in vrijwel alle kranten het geval.
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2.6 Puzzelen in oorlogstijd
2.6.1 Inleiding
Het Algemeen Handelsblad verscheen op pinksterzaterdag 11 mei 1940 uiteraard
met op de eerste pagina het nieuws over de inval van de Duitsers een dag
eerder. De puzzelrubriek die inmiddels in het zaterdagbijvoegsel terecht was
gekomen, werd door de puzzeldokter geopend met de zin: ‘Natuurlijk voor vandaag een gezellige kruiswoordopgave.’ Een redelijk absurde zin op een dag
waarop mensen andere zaken aan hun hoofd moeten hebben gehad dan het
oplossen van een kruiswoordraadsel. Natuurlijk wordt er iets van de absurditeit
weggenomen door de wetenschap dat de puzzelrubriek al dagen van tevoren
moet zijn opgemaakt (men zette toen nog met de hand), maar echt gezellig kan
het toch nauwelijks geworden zijn in die pinksterdagen.
Mensen die vlak voor, tijdens of na de oorlog zijn geboren, verwonderen er zich
vaak over dat veel zaken in de oorlog gewoon ‘doorgingen’. Wie met de genade
van een latere geboorte – om met Helmut Kohl te spreken – de kranten leest
die in de oorlog verschenen, moet steeds vechten tegen de verbazing dat dat
voor allerlei zaken inderdaad gewoon zo was: voetballen, schaak- en damtoernooien, bridgewedstrijden, toneelvoorstellingen, openingen van tentoonstellingen, advertenties, boekbesprekingen, etc. Je kunt het je eigenlijk niet goed
voorstellen omdat je het niet hebt meegemaakt, maar heel veel ging inderdaad
gewoon door. Zoals de Nederlandse schaatskampioenschappen 1941 in Bergen
(N.H.). Een krantenfoto toont de toen nog niet afgezette ‘goede’ burgemeester,
die bezig was de startlijnen op het ijs aan te (laten) brengen, terwijl Bergen met
zijn vliegveld toen in een zeer zwaar bewaakt gebied lag. Het Hoogovenschaaktoernooi ging in 1944 gewoon door en werd in de kranten besproken alsof er
niets aan de hand was.
Het puzzelen ging ook gewoon door. De kranten die doorgingen in de oorlog,
vermoedden of wisten dat hun lezers deze vorm van ontspanning op prijs stelden. Daar valt natuurlijk wel iets voor te zeggen. De radio mocht niet meer worden beluisterd. ’s Avonds zat iedereen gedwongen thuis. Voor het vergeten van
de ernst van alledag waren spelletjes en puzzels een uitkomst. Ook tijdens de
oorlog nog werden kranten door het bedrijfsleven gebruikt om mee te liften op
de voortgaande populariteitsgolf van het kruiswoordpuzzelen. Zo stond in de
NRC van vrijdag 17 april 1942 een advertentie met een door NORITEX uitgeschreven
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puzzlewedstrijd met als drie hoofdprijzen 1. Een electrische huishoudkoelkast. Merk Protos, 2. Een salonschemerlamp en 3. Een fraaie naaidoos. Plus nog honderd prijzen ter
waarde van ƒ. 2000,–. Over ‘gewoon
doorgaan’ in de oorlog gesproken!
Puzzelen is van nature politiek neutraal. Het behoort net als andere
denksporten tot de gebieden waar
een bezettende macht zich neutraal
toe kan verhouden als er geen evidentie is dat het gebruikt wordt
om berichten door te geven. Men
kon dus rustig opgaven maken als
‘Rivier in Frankrijk’ of ‘Graafschap
in Engeland’ of vragen naar een
Amerikaanse staat met vier letters.
Ook de beursberichten uit New York
stonden immers gewoon in de krant.
De Duitsers hoefden in het cryptogramloze Nederland niet bang te
Afb. 2.14
zijn voor geheime boodschappen via
de kruiswoordpuzzels. Wel bevat het NIOD-archief een ‘verpakt’ protest tegen
de bezetting in de beeldtaal van het rebuspuzzelen, hier getoond in afbeelding
2.14.
Onder het mom van een verhaal over dertien Brabantse kruisvaarders werd een
parallel getrokken met de situatie van 1940. De tekst van de oplossing, een
gecodeerd bericht van een van de kruisvaarders die zijn door de sultan opgesloten vrienden wil laten weten dat er een leger op komst is om hen te bevrijden, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Voor die tijd was dit een dapper protest tegen de bezetter.
De leidende vraag in deze paragraaf is een overlevingsvraag: hoe lang konden
kranten vasthouden aan het plaatsen van kruiswoord- en andere puzzels en hoe
was hun positie ten opzichte van de andere denksporten? De beantwoording
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van die vraag werpt een goed licht op de mate van inburgering van de nieuwkomer uit 1925.
2.6.2 ‘Foute’ kranten
Puzzelen in de oorlog is geen gemakkelijk onderwerp om over te schrijven. De puzzels stonden immers in de zogeheten legale kranten, die na de oorlog fout genoemd
werden en worden. De illegale kranten hadden er geen ruimte voor. Het gaat hier
overigens niet om foute of niet-foute kranten. Wie legale kranten las, was niet per
definitie ook fout, zelfs al waren bij de meeste landelijke kranten de hoofdredacteuren vervangen door NSB’ers. Kranten werden vaak gelezen omdat nieuws onder
Duits toezicht toch ook informatie gaf die niet was weg te werken. Dat verklaart
bijvoorbeeld de toename van abonnementen na de landing in Normandië: de opmars van de geallieerden viel af te leiden uit de situatieschetsen. Bovendien bevatten de kranten veel nieuws dat niet onmiddellijk met de oorlog te maken had.
Wie behoort tot de generatie die in de jaren vijftig, zestig van de vorige eeuw
volwassen werd, heeft een goede kans te zijn opgevoed met het idee dat De
Telegraaf wel de allerfoutste krant was van de kranten die in de oorlog bleven
verschijnen. Dat beeld is wat de berichtgeving zelf betreft inmiddels door historici wel enigszins bijgesteld, beginnend met deel 4 van het monumentale werk
over de Tweede Wereldoorlog van L. de Jong, en daarna verscherpt in werken
als Driever en Brauer (1984), Vos (1988) en Van Vree (1989): het idee van één
zondebok is inmiddels wel verlaten. Er waren er immers meer.
Niet alle kranten begonnen de oorlog in dezelfde goed-foutpositie. Duidelijk is
dat het Algemeen Handelsblad hoger op de schaal van goed stond dan de NRC.
Deze laatste was vóór de oorlog nogal pro-Duits georiënteerd, onder druk van
het Rotterdamse bedrijfsleven, dat baat had bij een goede verstandhouding met
het Duitse achterland. Henricus Nijgh, de eigenaar van de NRC, had al vóór de
oorlog toegegeven aan die druk. In het eerste jaar van de oorlog was het Algemeen Handelsblad tussen de regels door zo anti-Duits dat er in een paar maanden tijd 20.000 abonnees bij kwamen. Begin juli 1941 grepen de Duitsers in.
Hoofdredacteur D.J. von Balluseck en directeur A.J. Boskamp werden gearresteerd, na vrijlating ontslagen en in januari 1942 naar gijzelaarskampen gevoerd.
De politieke berichtgeving werd vanaf juli 1941 volledig door een NSB-gezinde
hoofdredacteur bepaald. Ook de hoofdredacteur van De Telegraaf, J. M. Goedemans, werd door zijn herhaaldelijke sabotage van de Duitse berichtgeving
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(plaatsing van ongunstige foto’s, slechts gedeeltelijke weergaven van redevoeringen, e.d.) ontslagen en vervangen door een NSB-hoofdredacteur.
Het beeld dat de Nederlanders na de oorlog van zichzelf hadden geschapen
– heldhaftig en vastberaden – hebben historici soms vrij drastisch moeten bijstellen. Natuurlijk, de meeste Nederlanders moesten niets hebben van de Duitsers, maar zo’n houding is er niet direct één van verzet. Om het leed van een al
te hard oordeel over de bevolking te verzachten, onderscheiden historici tegenwoordig ook wel perioden waarin Nederlanders zich telkens ook op een andere
wijze gedroegen ten opzichte van de Duitsers: in toenemende mate anti-Duits.
De periode van mei 1940 tot begin 1941 kenmerkt zich door wat Blom (1979)
karakteriseert als accommodatie: men paste zich afwachtend, ontwijkend en
teruggetrokken aan de nieuwe situatie aan en beschouwde de bezetting als iets
dat in het politieke domein plaatsvond en waar men omheen of langsheen kon
leven. Dat was niet zo moeilijk omdat sinds de jaren dertig veel Nederlanders
zich hadden afgewend van de politiek. Met politici wilde men weinig te maken
hebben en die houding werd volgehouden tegenover de bezetters.
De Duitsers hielden zich toen nog in, al was in het najaar van 1940, na het
ontslag van joodse ambtenaren bij de overheid, voor de joodse medewerkers
van de kranten inmiddels ook wel duidelijk dat hun positie op het spel stond.
De tweede periode begon volgens Blom met de februaristaking van 1941 en
eindigde met de zogeheten april-meistaking in 1943, waarmee geprotesteerd
werd tegen het in krijgsgevangenschap terugroepen van Nederlandse militairen
die in 1940 naar huis gestuurd waren. In deze tweede periode van harde nazificatie van Nederland begon de jodenvervolging en de deportatie naar de vernietigingskampen. Alle politieke partijen op de NSB na werden verboden, de Eerste
en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeentebesturen werden ontbonden, kunstenaars werden gedwongen lid te worden van de Kultuurkamer, de
vakbonden gingen op in het Nederlands Arbeidsfront, boeren in de Landbouwstand, artsen in de Artsenkamer en journalisten in het Verbond van Nederlandse
Journalisten. Althans als men zich er niet aan onttrok en weigerde. Het verzet
van de bevolking tegen die maatregelen groeide wel.
De spoorwegstaking in 1943 luidde het begin van de derde fase in, die tot de
herfst van 1944 duurde. Er waren toen nog maar weinig pro-Duitse Nederlanders
te vinden. Daarna begon de hongerwinter en het barre voorjaar van 1945 tot
aan de bevrijding, en wie toen nog pro-Duits was heeft dat na de oorlog meestal wel moeten bezuren.
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2.6.3 Puzzelen op een kwart vel
Kranten verschenen tijdens de oorlog tot bijna het einde in mei 1945, zij het
met een afnemende hoeveelheid pagina’s. De meeste legale kranten hadden
zondagedities. Die sneuvelden al direct na het begin van de bezetting net als
de bijvoegsels, en vervolgens nam het aantal bladzijden per krant gestadig af.
Lezers van kranten bleven wel geabonneerd, al had de uitgever van Het Volk
ernstig te lijden onder lezers die hun abonnement opzegden om hun socialistische gezindheid zo onzichtbaar mogelijk te maken. Het Algemeen Handelsblad
had op 10 mei 1940 48.000 abonnees, een maand later was dat bijna 10.000
minder, maar toen, zoals hierboven gemeld, bleek dat de krant tussen de regels
door – en naar omstandigheden – ‘goed ’ was, steeg het aantal in 1941 tot bijna
60.000, een getal dat na een fors dal in de tussenliggende tijd ook weer gehaald werd aan het eind van de oorlog.
De puzzelrubrieken in de kranten hielden het heel lang vol. Pas in de laatste
maand(en) van de oorlog legden ze het loodje. In De Telegraaf stond bij het
aanbreken van de oorlog drie keer per week een kruiswoordpuzzel: op dinsdag,
donderdag en zaterdag. Waren er in 1941 nog 12 pagina’s beschikbaar voor een
zaterdagskrant, in 1942 was dat aantal al verminderd tot 6, in 1943 en 1944 tot
4 en aan het eind van de oorlog verschenen de kranten met vier pagina’s op
een kwart van de normale grootte. Tot in 1942 kon De Telegraaf nog drie keer
per week zijn kruiswoordpuzzel plaatsen, daarna werd het twee keer per week.
Dat ging door tot ver in 1944, toen het schaken en het dammen als vaste rubrieken al verdwenen waren. De kerstpuzzel was een kruiswoordraadsel. In de
loop van het voorjaar 1945 stopte de krant met het plaatsen ervan.
Over de NRC kunnen we kort zijn. Het kocht – net als de Haagse krant Het Vaderland in het bezit van Nijgh – sinds 1936 zijn kruiswoordpuzzels van Denksport
en ging daarmee door tot zaterdag 30 januari 1943. Een week later, op 6 februari, stond er opnieuw een kruiswoordraadsel, nu zonder ‘(Copyright Denksport)’
eronder, maar wel met de oplossing van 30 januari. Geruisloos verdween Denksport daarmee uit beeld.
Het Algemeen Handelsblad gaf in het zondagochtendblad van 19 mei 1940 weer
ruimte aan de puzzledokter. De puzzledokter als rubrieksnaam verdween na 15
december 1940. Op 29 december 1940 werd de oplossing van de puzzel van 15
december gegeven in de rubriek die voortaan niet meer Bij den Puzzel-Dr. zou
heten, maar simpelweg Puzzlerubriek. Bij de lezers bleef de puzzledokter voor-

72

lopig nog wel een begrip, want afbeelding 2.12, waarin het onderschrift nog
naar hem verwijst, is van mei 1941.
Het is niet al te gewaagd te veronderstellen dat deze naamsovergang samenhing met het gedwongen vertrek van mevrouw C. Frankfort, die vanaf begin jaren twintig aan de puzzelrubriek was verbonden. Zij stond bij de burgerlijke
stand ingeschreven als Klara Frankfort-Kloots, was joods, heeft de oorlog overleefd, maar heeft haar werk bij het Algemeen Handelsblad na de oorlog niet
meer voortgezet. In paragraaf 2.4 opperden we al dat zij na het vertrek van Dr.
Linkerhoek vermoedelijk de puzzelrubriek heeft overgenomen onder de naam
De Puzzle-Dr. Het plotseling verdwijnen van die naam in een periode dat joodse
redactieleden het veld moesten ruimen versterkt deze hypothese.
Vanaf eind 1940 kwam er om de veertien dagen een kruiswoordpuzzel. Deze werd
afgewisseld met een assortiment aan woordraadsels: woordalgebra, visitekaartjes, aftreksommen, puzzelfoto’s en dergelijke. In 1943 was de krant teruggebracht
tot twee katernen, in september 1944 bestond Algemeen Handelsblad uit een
voorpagina en een achterpagina. Al die tijd bleef het kruiswoordraadsel gehandhaafd, tot 7 april 1945 toen kranten op minder dan een kwart vel verschenen.
Alleen geboorteberichten en rouwadvertenties hielden het langer vol.
Op 8 mei 1945 plaatste het Algemeen Handelsblad de mededeling dat het getroffen was door een verschijningsverbod. Het verbod duurde tot 1 september
1945. Toen verscheen de krant weer met een gezuiverde redactie. Von Balluseck
en Boskamp kwamen weer terug in hun oude functie. Er was in september al
genoeg ruimte om een kruiswoordpuzzel op te nemen onder de titel ‘Een kruiswoordpuzzle voor het weekend’. Net als op 11 mei 1940 was deze mededeling
geheel losgezongen van de politieke werkelijkheid: geen enkele verzuchting van
het type ‘Gezellig, hier zijn we weer’, geen onthulling achteraf van verscholen
opgaven die op enige vorm van een verzetshouding hadden kunnen wijzen.
Geen aanwijzing dat er weer iets werd opgepakt. Niets, alsof er niets gebeurd
was. Puzzelen is dus politiek neutraal, zou men na dit alles kunnen vaststellen.
We troffen in de archieven bij het NIOD ook nog iets aan van direct na de oorlog.
Afbeelding 2.15 laat een deel zien van de eerste pagina van het eerste gestencilde puzzelkrantje voor politieke delinquenten die in 1945 en daarna waren
gehuisvest in een van de interneringskampen.
Een van de ontspanningsmogelijkheden voor na het gedwongen werk overdag
was blijkbaar puzzelen. Het krantje bevatte allerlei soorten puzzels, waaronder
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Afb. 2.15

het visitekaartje, maar de
kruiswoordpuzzel was opnieuw prominent. Er is een
groot kruis van kleine kruisjes zichtbaar. De stenciltechniek liet waarschijnlijk niet
toe om de hokjes met een
kruisje erin zwart te maken.
Dat was misschien maar
beter ook, want anders zou
het grote kruis zo zichtbaar
zijn geworden dat het cynische grappen zou hebben
opgeroepen over het verlies van de vier dwarsbalkjes die in het onschuldiger
jaar 1931 nog wel in puzzels konden worden opgenomen.

laat zien dat het vanaf het allereerste begin als een woorddefinitiespel is opgevat. De omschrijvingen ‘Een andere naam voor’ of ‘Een vreemde naam voor’ in
de eerste twee producten van Dr. Linkerhoek in 1925 zijn vrijwel geheel gericht
op het woordenboek, waar de mogelijke antwoorden in te vinden zijn. Het
woord definitie komt in de Algemeen Handelsblad-rubriek van 17 januari 1925
zelfs herhaalde malen voor. Bedoeld is dan de woorddefinitie, zoals hierboven
behandeld. Ook Het Leven spreekt van een definitie of omschrijving.
Pas op zaterdag 24 januari 1925 verschijnt in het Algemeen Handelsblad voor
het eerst als opgave ‘Plaats in Gelderland (3)’ met als antwoord EDE. We vonden
het toch wel aardig om dit eerste voorkomen van het meest populaire vraagantwoordpaar in onze puzzelgeschiedenis precies te lokaliseren. Het Leven
vraagt op 17 januari een hoofdstad van een Zuid-Amerikaanse staat van vier
letters om de tweede letter van Lima te kunnen kruisen met de i van eierdop,
maar de zesde cross-word-puzzle van Het Leven eind februari 1925, ingezonden
door ene C.J.J.W. uit Amsterdam, bevat niet één encyclopedische opgave. Gaandeweg verschijnen er toch wat meer encyclopedische vragen, zoals ‘Riviertje in
Z.-Frankrijk uitmondend in de Golf van Lyon’, ‘Titel van een bekend boek van
Lesage’ of ‘Koningin (Myth.)’, maar het aandeel van de encyclopedie is in Nederland altijd relatief beperkt gebleven, ondanks de eerder gemelde encyclopedische uitspatting in de kerstpuzzels van het Algemeen Handelsblad.

2.7 Samenvatting
Het kruiswoordraadsel heeft zich in het interbellum eerst ingedrongen in het
domein van de taalpuzzels, het heeft zich daarin vanaf ongeveer 1930 een
vaste plaats weten te verwerven, vervolgens heeft het in dat domein de meest
dominante positie verworven, zodat het rond de Tweede Wereldoorlog de gezichtsbepalende vorm van het taalpuzzelen was geworden. Het was zo populair
dat het zich in de strijd om ruimte in de krant met gemak kon handhaven tegenover de schaak-, dam- en bridgerubrieken, die al veel langer een vaste positie hadden in de kranten. Na de oorlog keert het dan ook weer als eerste terug
en daarmee werd de lijn die voor de oorlog al scherp en diep getrokken was,
zonder onderbreking voortgezet. Nog steeds wordt er gekruiswoordpuzzeld zoals tachtig jaar geleden, al zijn er intussen allerlei varianten bedacht, maar de
inmiddels gevestigde nieuwkomer uit 1925 hoeft daar vooralsnog niet bang
voor te zijn.
Een terugblik op de tachtig jaar dat het kruiswoordraadsel in Nederland bestaat,
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Verschuyl (2004) verklaart de woordenboekgerichtheid van het Nederlandse
kruiswoordraadsel door te wijzen op de literair-historische wortels van de woordenboekmakerij in Nederland. De Nederlandse woordenboekmakers stonden tot
de Tweede Wereldoorlog onder invloed van de Duits-romantische opvattingen
over taal. Woordenboeken maken was lange tijd goud graven: men zocht naar
schatten uit het verleden. Nederlandse woordenboeken weerden daardoor tot
voor kort ‘toevallige kennis’, d.w.z. kennis die je in een encyclopedie kunt vinden. Dat soort vergankelijke kennis besmet de puurheid van betekenis, zo moet
de leidende gedachte vanaf de negentiende eeuw tot vrijwel het einde van de
twintigste eeuw zijn geweest.
De geschiedenis van dit hoofdstuk geeft geen aanleiding om die verklaring aan
te passen. Ervóór pleit dat Duitsers het kruiswoordpuzzelen ook voornamelijk
zien als een educatieve vorm van ontspanning.
Opvallend is het verschil met Engelse en Franse woordenboeken, waar men er
niet voor terugschrikt om bij de betekenisomschrijving van het woord adder de
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HOOFDSTUK 3
giftige slang met zijn felle kleuren erbij te tekenen. Daar is een hamer niet alleen een instrument om een spijker mee in het hout te slaan, maar men laat ook
zien hoe een hamer eruitziet. Een woordenboek als Larousse bevat ook informatie, met jaartallen en al, over historische personen, zoals Louis XIV, Napoleon
en Beatrix.
Engelsen en Fransen zijn pragmatischer met informatie uit woordenboeken. Zij
staan toe dat onze kennis van woorden wordt gemengd met toevallige soorten
van informatie die vallen onder de noemer van kennis van de wereld. De hypothese is in elk geval verenigbaar met de gedachte dat Engelsen en Fransen hun
woorddefinities wat losser hanteren en daardoor vrijer kunnen zijn in het taalspel dat de Engelsen crossword noemen en de Fransen mots croisés.

Tussen kruiswoordraadsel
en cryptogram

De populariteit van de puzzel was dankzij de rol van de kranten sterk verankerd
in de Nederlandse maatschappij. Elke week keken duizenden mensen uit naar
een nieuw kruiswoord- of ander raadsel, dat voor urenlang denkplezier zou
zorgen. Een uitgave met alleen maar puzzels was dus een logische stap, ook al
omdat – zoals gezegd – de uitgevers van de dagbladen een groot gat in de
markt lieten ontstaan door niet zelf met puzzelboekjes te verschijnen.

3.1 Van

DENK - SPORT

naar denksport

Toch duurde het nog tot 1930 voor er een puzzelblad op de markt kwam. Hoewel de Nederlandse kranten kruiswoordraadsels, denkspellen en rekenproblemen
publiceerden, rees het idee voor een periodieke puzzeluitgave naar aanleiding
van een buitenlands voorbeeld. De Amsterdamse uitgever Isaac Keesing verbleef tijdens zomervakanties met zijn gezin wel eens in Duitsland. Vanwege het
slechte weer zochten ze in een van die vakanties hun heil in raadsels en spelletjes. De achttienjarige dochter Elisabeth ontdekte het puzzelblad Das Deutsche
Rätselbuch en het slechte weer was direct vergeten. De familie Keesing kwam
de deur niet meer uit.
Uit het enthousiasme van zijn vrouw en kinderen concludeerde Isaac Keesing
dat aan dit soort bladen behoefte bestond. Hij was zo onder de indruk van de
Duitse puzzelbundel dat hij het plan bedacht om ook in Nederland een puzzelblad uit te geven. De realisatie van dit plan was voor Keesing niet al te moeilijk.
In 1911 was hij – tot dan toe freelance journalist – met geleend geld, eenvoudige middelen, een gammele schrijfmachine en met de hulp van een welwillende drukker begonnen met de uitgave van Het Financieel Archief voor Beurs,
Handel en Nijverheid, een periodiek met financiële informatie voor beursspecialisten.
Door het succes van deze uitgave en het groeiend aantal nieuwe ideeën die in
drukwerk resulteerden, richtte Keesing in 1916 een eigen zetterij, drukkerij en
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binderij op. Ervaring met het uitgeven van niet-vakbladen had hij ook. Al vanaf
1917 gaf hij Jong Nederland uit, een weekblad voor ‘Hollandsche Jongens en
Meisjes’. En uitgeven alleen was niet genoeg. Zelf leverde hij bijdragen in de vorm
van vervolgverhalen als ‘Prins Alfred’ en ‘De Toovenaar van de Witte Bergen’.
Dit was een ideale voorbereiding op het samenstellen en op de markt brengen
van een puzzelblad. Het gebeurde vrij snel na de verregende zomervakantie. Op
3 oktober 1930 zag de eerste periodieke puzzeluitgave in Nederland het licht.
Nederland sloeg enthousiast aan het puzzelen en het nieuwe tijdschrift werd
een groot succes. Uitgever Keesing bleef bescheiden:
‘Al onze uitgaven berusten op de uitwerking van een spontane gedachte. Duizenden
mensen hebben dergelijke invallen, maar laten ze weer wegwaaien door gebrek aan
vertrouwen. Dit is een kapitale fout. Mijn verdienste is dan ook alleen, dat ik vasthoudend
ben. De rest komt dan vanzelf… mits de nieuwe uitgave ook waarlijk iets nieuws brengt,
in vorm en uiterlijk, in conceptie en uitvoering.’

Het blad Denksport (met de ondertitel ‘Voor volwassenen’) bracht zeker iets
nieuws. Voor het eerst verscheen er een Nederlandse puzzelperiodiek, met elke
week nieuwe kruiswoordraadsels, rebussen en andere denkopgaven. Het eerste
nummer bestond uit zestien pagina’s en vijfenveertig puzzels. Het voorwoord
illustreert de grootse bedoelingen van Isaac Keesing:
‘Er wordt in de geheele wereld veel aan lichamelijke sport gedaan, doch de DENK-SPORT
wordt daarbij sterk verwaarloosd. Toch hebben duizenden – vooral meer ontwikkelden –
behoefte om af en toe in hun vrijen tijd hun gedachten, hun denken, hun hersenen te
trainen. Wij meenen daarom, dat wij een in ons land bestaande lacune aanvullen door een
blad te lanceeren aan de DENK-SPORT gewijd, dat door de veelzijdigheid van zijn inhoud
direct ieder kan bevredigen.’

Afb. 3.1 De naam Denksport

Isaac Keesing lanceerde met Denksport niet alleen een nieuw blad, maar ook
een nieuwe term. Schreef hij het woord eerst nog met een koppelteken als
DENK-SPORT, het is in zijn huidige betekenis veel meer dan alleen een merk en
aanduiding voor één specifieke puzzeluitgave. Elke krant en vele weekbladen
hebben een rubriek Denksport, die vaak veel meer omvat dan alleen puzzels.
Het eerste nummer van Denksport biedt naast de vele puzzels ook een schaak-

rubriek met twee (Duitse) schaakproblemen en een damrubriek. Later verdwijnen de schaak- en damborden uit de puzzelboeken, maar niet uit het assortiment van de firma Keesing. Met de nieuwe periodiek Keesing’s International
Chess Archives krijgen de schaakproblemen een eigen plek in de vele Keesingarchieven. Uit een brief van Max Euwe, ex-wereldkampioen schaken, blijkt welk een
grote dienst Keesing de internationale schaakwereld met deze uitgave bewees.
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Afb. 3.2 Advertenties in 1930
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Hiervoor vermeldden we al terloops dat het bij de schaakrubriek in het eerste nummer
van Denksport ging om twee
Duitse schaakproblemen. De
hele uitgave blijkt bij nadere
beschouwing een mengeling
te zijn van zelfgemaakte puzzels en vertaalde opgaven uit
Das Deutsche Rätselbuch.

Afb. 3.3 Brief Max Euwe

Omschrijvingen als ‘Stad in
O.-Duitschland, aan de Elbe’,
‘Duitsche rijkspresident (†)’,
‘Duitsch dichter, achttiende
eeuw’ en ‘Stad op de grens
van Thüringen en Paltz’ duiden allemaal op een Duitse
inspiratiebron.

De variatie in de eerste Denksportjaargang is voor huidige begrippen
zeer groot te noemen: niet alleen
kruiswoordraadsels maar ook veel
andere taalspellen, waarvan we er
al een aantal lieten zien in paragraaf
1.2 en waaraan we er hier nog enkele toevoegen, zoals cirkelraadsels,
synoniemraadsels, honingcellenraadsels, traliewerk, rebussen, woordladders, invulraadsels en lettergreepraadsels.
In de meeste puzzelboeken die Denksport tegenwoordig uitgeeft, komen
deze puzzelvarianten niet of nauwelijks meer voor. Alleen in De Dikke
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Afb. 3.4 Lettergreepraadsel

Afb. 3.5 Illustraties uit Denksport 1930: Honingcellenraadsel, Bergbeklimmer

van Denksport, een zes-sterrenuitgave voor de gevorderde puzzelaar, komen we
deze varianten nog wel tegen, zij het in een modern jasje.
Opvallend aan het eerste nummer is het grote aantal kruiswoordraadsels en
varianten daarop in allerlei vormen en maten. Ook geeft men, naast de omschrijvingen, dikwijls al de letters weg die ingevuld dienen te worden. Het aandeel logische en rekenkundige raadsels is ook niet gering en zeker zo afwisselend. We noemden al eerder de schaak- en damproblemen, maar de eerste uitgave van Denksport biedt ook mentale uitdagingen op bridge- en rekenkundig
gebied. Met name de opgaven die een combinatie vormen van taal en cijfers
zullen voor heel wat hoofdbrekens gezorgd hebben.

Afb. 3.6 Cijferpuzzels (Denksport 1930): Cijferraadsel, Optelling en Vermenigvuldiging
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Zo bood Keesing elke week vele uren puzzelplezier voor de gehele familie. Om
dit onder de aandacht te brengen, moest Isaac Keesing zich wel wat moeite getroosten. Hij stuurde gratis kruiswoordraadsels aan kranten en tijdschriften die nog
niet of niet veel aan puzzelen deden. Zo konden alle Nederlanders met het fenomeen bekend raken. Op aanplakzuilen verschenen rekenpuzzels, en het verhaal
gaat dat Keesing zelfs reuzenkruiswoordraadsels achter schuttingen liet plaatsen,
die door kijkgaatjes moesten worden opgelost en waarmee men reizen naar
Frankrijk en Italië kon winnen. Het succes zou zo overweldigend zijn geweest dat
de politie een aantal keren te paard de rij puzzelaars in bedwang moest houden
en Keesing na acht dagen vroeg om deze vorm van promotie te staken.
De rage rond het kijkgaatje had wel wat weg van de enthousiaste reacties op
het verschijnen van de crossword in de Verenigde Staten. Zoals we al meldden,
heerste daar in de jaren na 1924 een ware kruiswoordobsessie: vrouwen droegen zwart-witte jurken met kruiswoordmotief en men verzon een Broadway-revue met de titel Puzzles of 1925. Artsen waarschuwden tegen het risico van zenuwtrekken of slapeloosheid. Twee rechters uit New York gingen zelfs zo ver dat
ze mensen die verslaafd waren aan het puzzelen en daardoor hun gezin verwaarloosden, op een rantsoen stelden van slechts twee puzzels per dag. Deze
obsessie werd geleidelijk aan minder; het puzzelen werd voor velen een prettige manier om vrije tijd door te brengen en de echt enthousiasten verzamelden
zich in de National Puzzlers’ League.

en uitgever dachten dat een blad met slechts één soort puzzel averechts zou
werken op de verkoop van variabladen. Uit onderzoek bleek op een bepaald
moment echter dat veel puzzelaars de variabladen kochten voor slechts één
soort puzzel. Toch zou het nog tot de jaren zeventig duren voordat er titels
ontstonden met één puzzelvorm.
Ger Goedegebuure heeft zich als eerste hoofdredacteur vooral toegelegd op het
verbeteren van de kwaliteit van bestaande puzzels. Hij experimenteerde volop
met diagrammen, met de plaats van de zwarte vakjes en met nieuwe soorten
puzzels. Zo bedacht hij de tegenwoordig nog altijd populaire doorloper, een
kruiswoordraadsel zonder zwarte vakjes, waarin woorden achter elkaar ingevuld
dienen te worden. Voorzover bekend heeft hij die puzzel ook van de naam
doorloper voorzien, waarmee Keesing opnieuw een woord toevoegde aan het
Nederlands. Maar er was meer vernieuwing:

Nederland volgde een gematigder weg. De populariteit van het puzzelen werd snel
gevestigd en het is sindsdien niet meer weg te denken uit de Nederlandse vrijetijdsbesteding, maar zoals gezegd, de kranten waren weliswaar een noodzakelijke voorwaarde voor het succes, maar daarin niet voldoende. Gratis huis-aan-huisbladen en
demonstratieavonden moesten de rest doen. Puzzelen werd in de jaren dertig steeds
populairder en het aantal puzzelaars nam snel toe mede door het bestaan van
een puzzelblad. Denksport werd dikker en nog gevarieerder, de kruiswoordraadsels groter en de werkwijze professioneler. Ook de lezers van kranten begonnen
bij de redacties sterker aan te dringen op plaatsing van kruiswoordpuzzels.

3.2 Denksport gaat door
In 1932 werd Ger Goedegebuure als achttienjarige aangenomen voor redactiewerkzaamheden. In de beginjaren maakte men alleen varia-uitgaven. Redacteur
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Afb. 3.7 Puzzels uit de jaren dertig
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De Tweede Wereldoorlog doorbrak deze opwaartse lijn. Alle joodse medewerkers van Keesing moesten worden ontslagen en Isaac Keesing zelf kon uiteraard
zijn bedrijf niet meer leiden. Omdat het bedrijf winstgevend was, zocht en vond
de bezetter een Duitse uitgever die bereid was het over te nemen. Maar ze hadden niet gerekend op het samenspel van Keesing en H. Diesveld, de eerste
assistent van Keesings accountant.
Keesing had Diesveld een volmacht gegeven om tijdens zijn afwezigheid al
datgene te doen wat het voortbestaan van Keesing na de oorlog mogelijk zou
maken. Diesveld deed dit allereerst door de Duitsers een valse rapportage van
de recente cijfers te bezorgen. Hij gaf een bevriende medewerker van de belastingdienst de opdracht om zo snel mogelijk een navordering en een stevige
boete te eisen vanwege belastingontduiking over de jaren 1938 en 1939. Het
totale bedrag moest de winst van het laatste jaar behoorlijk overschrijden. Een
woedende bezetter had geen andere keus dan de Duitse uitgever te schrappen
als gegadigde voor de aankoop van het bedrijf. Ondertussen ging de puzzelproductie slechts mondjesmaat door, maar wel voldoende om de oorlog door
te komen.

Een opvallende vorm is de swastika, die toen nog
blijkbaar zonder enig vorm van protest geplaatst
kon worden, nota bene door een joodse uitgever.

Afb. 3.8 Swastika-puzzel

Het is toch wel goed om hier op te merken dat het
Algemeen Handelsblad in 1930 op de voorpagina
aan zijn lezers nog moest uitleggen wie die Hitler
nu wel was die daar in Duitsland de laatste tijd
zo’n opzien baarde (zie afb. 3.9). Het waren nog
net onschuldige jaren, waarin het experimenteren
met de zwart-witverdeling zich tot dit toen nog
niet gegermaniseerde teken kon uitstrekken.
Denksport verzorgde ook puzzels voor andere
afnemers. Zo was het kruiswoordraadsel van de
NRC lange tijd van Denksport-komaf.
Het beeld van de jaren dertig is met dit alles: méér
puzzels, méér uitgaven en méér nieuwe vondsten.
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Afb. 3.9

Afb. 3.10 Omslag en voorwoord van de bevrijdingsuitgave, mei 1945
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DENKSPORT INTERNATIONAAL

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de ondergedoken Isaac Keesing en zijn
zoon Leo Keesing weer terug in het bedrijf en werd Diesveld benoemd tot derde
lid van de directie. Al gauw begon de vraag naar puzzelbladen weer zo op te
lopen dat de Denksport-redactie volop werk kreeg. Er was zo’n vraag naar puzzelen dat in 1946 de eerste serieuze concurrent verscheen. De uitgever Nuiver
lanceerde bij Born Periodieken in Assen het maandblad Puzzlesport, zoals de
naam de eerste 25 jaar gespeld werd, eveneens met kruiswoordraadsels, doorlopers, magische vierkanten en schaakproblemen.
In de jaren vijftig is bij beide uitgevers verdere diversificatie van de puzzelsoorten zichtbaar: de puzzels worden groter, omschrijvingen worden aangepast aan
het hedendaagse woordgebruik. Toen al werden woordenboeken als toetssteen
gebruikt, hetgeen af en toe tot onverwachte gevolgen leidde. Zo werd door een
lang onontdekte drukfout in Koenen (27e druk) de panda jarenlang omschreven
als ‘gamboebeer’. Later werd dit gecorrigeerd tot ‘bamboebeer’. De gamboebeer
was toen al lange tijd gemeengoed onder puzzelaars.

3.3 Over de grens
Keesing bleef vernieuwen en begon in de jaren vijftig ook te kijken naar mogelijkheden over de Nederlandse (taal)grens. Op 15 oktober 1955 komt het eerste
nummer uit van Sport Cérébral, de Franse variant van Denksport. Dit is in vergelijking met Nederland erg laat, vooral ook omdat de Franse krant Les Nouvelles Litéraires al in 1925 was begonnen met de organisatie van een kruiswoordkampioenschap. Het doel ervan was niet het populair maken van het puzzelen,
maar het verrijken van de woordenschat en de cultuur.
Puzzelen werd in Frankrijk niet direct à la mode, eufemistisch gezegd. De schaarse
boekjes vonden besmuikt hun weg vanonder de toonbank naar de liefhebber. In
Frankrijk puzzelde je uit de krant, niet uit een boekje. Het werd voor Keesing dus
erg lastig om er een voet aan de grond te krijgen. Dat lukte dankzij de meistakingen
van 1968, waarin Frankrijk wekenlang werd platgelegd. Geen krant, geen tijdschrift,
geen snippertje drukwerk was er nog te krijgen, of het moesten gestencilde actiepamfletten zijn, want die waren in die tijd het kenmerk van revoluties. Keesing drukte echter in Antwerpen en kon de uitgaven gewoon op de markt brengen. Jean-Marc
Bonnet, de toenmalige directeur: ‘Alleen wij en de kasteelroman waren nog te
krijgen. De maand dat die staking duurde hadden wij alle tijd om alles te verkopen. Toen merkte de kioskhouder dat het verkocht en het publiek dat het er wás.’
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Denksport verlegde zijn grenzen steeds
verder. In 1983 werd een Britse vestiging geopend, acht jaar daarna startte
Keesing een uitgeverij in Griekenland
en in 1996 werd de oversteek naar
Denemarken gemaakt. De initiatieven
in Groot-Brittannië en Griekenland
werden op termijn weer stopgezet. In
Groot-Brittannië wist een concurrent
beslag te leggen op The Puzzler, het
populairste puzzelblad op dat moment.
Per nummer gingen er toen zeker
360.000 tot 400.000 exemplaren over
de toonbank. Volgens Mel Lewis, de
toenmalige directeur van de Britse vestiging van Keesing, was de puzzelmarkt
in Groot-Brittannië al een moeilijke,
maar deze klap kwam extra hard aan.
‘The Puzzler was het puzzelblad van
Alfred Goodman. Hij wás The Puzzler.
Goodman had in 1970 de markt nog
bijna voor zich alleen. Alles deed hij
zelf, tot het vouwen van de boekjes toe.
Plotseling stierf hij. Niemand had het

eerst in de gaten; pas toen er maar geen
nieuwe Puzzler uitkwam, begon men
hem te missen.’ Uiteindelijk verkochten
zijn broer en zus The Puzzler aan The
British European Associated Publishers
en had Keesing het nakijken.
Naast het puzzelen richt Keesing zich
(internationaal) ook sterk op het vrijetijdssegment. Steeds meer consumenten
willen op maat bediend worden en geinformeerd worden over hun specifieke
hobby, leefstijl of interesse. In Nederland
biedt Keesing bladen als Lekker (jaaruitgave op het gebied van lekker eten en
culinair genieten), Nautique (in Nederland de enige echte maritieme glossy voor
de welvarende watersportliefhebber) en
een groeiend aantal hobby- en handwerktijdschriften. Vanuit Frankrijk bereikt Editions de Saxe, een uitgeverij gespecialiseerd in hobby-, handwerk- en
vrijetijdsbladen, een flink aantal landen, waaronder de Verenigde Staten.

Op het moment dat bijna alle puzzelboekjes uitverkocht waren, hield de staking op.
Maar de strijd was gewonnen en ook in Frankrijk nam de verkoop van puzzelboekjes snel toe. De markt was er na dertig jaar inmiddels klaar voor. Na een aarzelende
beginfase veroverde Sport Cérébral werkelijk stormenderhand Wallonië, Frankrijk
en andere Franstalige landen. Dit succes was blijvend. In weerwil van de concurrentie beheersen anno 2005 de meer dan 50 Sport Cérébral-titels de Franstalige
markt, met een jaaroplage van ruim 20 miljoen exemplaren. En de papeterieën van
grote steden tot de kleinste dorpjes hebben een overvloed aan puzzelbladen.
Het is bepaald niet zo dat Keesing Nederlandse diagrammen van kruiswoordpuzzels kan gebruiken in Frankrijk en andersom. De Franse puzzelcultuur heeft
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toch andere kenmerken. Een markant verschil tussen de in Nederland gangbare
diagrammen en de Franse zijn de zwarte vakjes. Een niet-puzzelende Nederlander herkent een puzzel toch direct aan de symmetrie in het diagram. Slaat men
een Frans puzzelboek open, dan zijn de zwarte vakjes geheel willekeurig in het
diagram geplaatst. Symmetrie is in Frankrijk absoluut verboden.

Er kwam in de periode-Mudde nog meer vernieuwing tot stand. Denksport lanceerde de speurpuzzel als nieuwe en vooral heel toegankelijke puzzelsoort, die
vaak voorkomt en een onuitputtelijk archief aan mogelijkheden, vormen en
variaties herbergt. Uit de tekst bij de eerste uitleg:
‘Deze zeer populaire puzzel lijkt op geen enkel ander bestaand raadsel. Hoewel door

3.4 Sterren en speurpuzzelen

Denksport in Nederland geïntroduceerd, is het niet iets nieuws. Ze bestonden al veel

Puzzelaars werden steeds geroutineerder, met als gevolg dat puzzelontwerpers
de puzzels hoe langer hoe moeilijker moesten maken. ‘Zó moeilijk, dat iemand
die het óók eens wilde proberen er niet of nauwelijks uitkwam,’ zoals Ger Goedegebuure in een voorwoord uit 1977 schreef.
Dat was de reden voor nieuwe uitgaven, zoals de Kleine Denksport en Denksport Groot Jeugdpuzzelboek. Deze ontwikkeling zette zich voort, resulterend in
Denksport Junior en Denksport Boetiek, een uitgave voor de hele familie. Andere lezers wilden voornamelijk kruiswoordraadsels, of alleen doorlopers of
veel cryptogrammen. Zo groeide van lieverlede het aantal Denksport-uitgaven
tot het in de jaren zeventig al respectabele getal van zeventien. Bij zo’n groot
aanbod werd het voor de puzzelaars lastig om een juiste keuze te maken.
Daarom werden de Denksportbladen in de periode-Goedegebuure ingedeeld
naar moeilijkheidsgraad, zodat puzzelaars konden kiezen op grond van hun
puzzelcapaciteiten. Denksport introduceerde hiermee zijn ‘sterrensysteem’. Een
voordeel ervan is dat iedere puzzelaar die op een bepaalde categorie is ‘uitgestudeerd’, zonder gezoek kan overstappen op een uitgave die moeilijker is en
daardoor een nieuwe uitdaging vormt.
Eind jaren zeventig nam Henri Mudde de leiding over van Ger Goedegebuure.
Denksport leek toen nog maar weinig op de zestienbladige uitgave uit 1930. Het
assortiment is in de periode-Mudde enorm uitgebreid – tot
meer dan vijftig periodieke uitgaven – en omgebouwd naar
titels met één soort puzzel: voornamelijk kruiswoordraadsels, Zweedse puzzels, doorlopers en cryptogrammen. Het
aantal variatitels, die deze puzzelsoorten in één uitgave verenigen, is eveneens aanzienlijk. De grote variëteit in kleine
raadsels verdween in de meeste uitgaven.

voudig. Elke speurpuzzel bevat een lijst woorden en een diagram met letters die ogen-

langer in Engeland en de Verenigde Staten. […] De manier van oplossen is in principe een-

Afb. 3.11 De Denker van Rodin, het logo van Denksport uit de jaren ‘80
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schijnlijk in willekeurige volgorde staan. De gegeven woorden staan alfabetisch gerangschikt. De bedoeling is nu dat men deze woorden opzoekt in het letterdiagram. […] Als
men alle gegeven woorden heeft weggestreept, blijven er een paar letters over die niet
gebruikt zijn. Deze letters vormen een zin die betrekking heeft op het onderwerp van de
puzzel. Dat elke speurpuzzel een bepaald onderwerp heeft, is trouwens een leuk detail van
dit type raadsel. Alle woorden die in de lijst staan, hebben betrekking op het gekozen
onderwerp. Omdat er ongetwijfeld bij sommige onderwerpen woorden staan die u niet
kent, is het ook nog leerzaam.’

Puzzelsport pikte dit idee snel op onder de naam woordzoeker. Omdat deze
term veel passender is voor de puzzel,
is Denksport in deze naamswijziging meegegaan. Op een paar afwijkende namen
na, zijn de benamingen voor de puzzelsoorten in Nederland standaard en onafhankelijk van uitgeverij.

3.5 Logisch vervolg
Volgens The Oxford Guide to Word Games
is het kruiswoordraadsel nog steeds het
meest verbreide woordspel ter wereld.
Dankzij het kruiswoordraadsel zijn vele
uit de mode geraakte woorden blijven
bestaan. Zo weet iedere Nederlandse
kruiswoordpuzzelaar dat een open plaats

Afb. 3.12 Iets over de kruiswoordpuzzel en zijn verval
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in het bos een tra is en dat men vroeger de el als lengtemaat gebruikte. Zoals
Van Zomeren het ooit uitdrukte: ‘Het aardige van kruiswoordraadsels is dat ze
bepaalde woorden in leven houden.’ Met het kruiswoordraadsel zelf gaat het
echter niet zo voorspoedig. Alhoewel het nog steeds een van de meest gemaakte puzzelsoorten is, daalt het aandeel van kruiswoordraadsels ten opzichte van andere puzzelsoorten.
Na de introductie van de Zweedse puzzel, die anders dan de naam doet vermoeden in Duitsland bedacht is, stapten de puzzelaars massaal over van kruiswoordraadsels naar Zweedse puzzels.
Hoe zit het met de logische en
cijferpuzzels? Al sinds de Griekse oudheid hebben mathematici getracht hun leerboeken op
te vrolijken door stellingen en
bewijzen te herformuleren in
de vorm van oplossingen voor
getallenpuzzels. In de tweede
helft van de negentiende eeuw
vond deze speelse benadering
van de wiskunde ook zijn weg
naar kranten en tijdschriften en
waren daarin allerlei cijferpuzzels en logische raadsels te vinden. Er ontstond een groeiend
publiek voor wiskundige hersenbrekers toen ook puzzelliefhebbers zich gingen buigen over
deze raadsels en vraagstukken.
Pas begin jaren tachtig worden
Afb. 3.13 Advertenties voor Denksport
de logische puzzels in Nederland opnieuw ‘ontdekt’. Denksport geeft in 1982 de eerste logigrammenbundels uit. Puzzelsport lanceert in
1985 het blad Logikwiz, vol logische puzzels en raadsels. De eerste jaren doen
ze dat nog onder auspiciën van maandblad Kijk bij uitgeverij Spaarnestad, maar
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vanwege het grote succes al snel
onder eigen naam. De categorie logische puzzels omvat logigrammen
en een heel scala aan verschillende
puzzels die heel wat hersenwerk vergen. Voorbeelden van dergelijke ‘breinbrekers’ zijn zeeslag, dominofiguren,
doolhofpuzzels, pentagoonpuzzels,
cijfervierkanten, mastermind met cijfers en letters, cijferbomen, kamertje verhuren en tentje-boompje.
Deze logische puzzels zijn wereldwijd
een succes. Op het eerste wereldkampioenschap puzzelen in New York,
waarbij taal- en cultuurneutrale problemen op het gebied van logica,
rekenkunde en inzicht dienden te
worden overwonnen, werd Nederland
vertegenwoordigd door redacteuren
van Puzzelsport. Als vervolg op dit
WK bracht Puzzelsport Eureka op
de markt, vol logische puzzels. Na
anderhalf jaar werd de titel omgedoopt tot Breinbrekers. Denksport
volgde met IQ en momenteel bestaan er veel verschillende uitgaven met logische of rekenkundig
getinte puzzels. Met name het jongere puzzelpubliek puzzelt enthousiast in deze nieuwe uitgaven.
Een aparte soort breinbreker is de
Japanse puzzel of beeldzoeker, die
eind jaren negentig in het Nederlandse taalgebied werd geïntrodu-

Afb. 3.14 Voorbeelden van logische puzzels
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ceerd. Bij deze puzzel is het de bedoeling dat je door logisch nadenken een
verborgen tekening onthult; het is een vorm van logisch tekenen. De basis van
de Japanse puzzel is een vierkant of rechthoekig raster, met in de marge erboven en links cijfers die aangeven hoeveel vakjes er (aaneengesloten) in elke rij
of kolom moeten worden ingekleurd. De puzzel is als het ware een combinatie
van Ministeck en Mastermind, en als deze combinatie goed uitpakt, hou je een
geblokte afbeelding over. Alhoewel Nederland een goede reputatie heeft op het
gebied van het maken en oplossen van puzzels, is er op logisch puzzelgebied
geduchte concurrentie van landen als de Verenigde Staten, Japan en Hongarije.

kende de baas worden dat aanzet tot het oplossen van puzzels. Zo verklaart
W.P. Knulst (in Geuze, 2001) de drang om te puzzelen als volgt: ‘De geest is blij
als hij het onbekende de baas wordt. Raadsels zijn uitdagingen voor de geest
die leiden tot een feest van herkenning als ze opgelost worden.’

In de Angelsaksische wereld heeft men vanaf de eerste puzzelrage nagedacht
over de vraag waarom mensen graag puzzelen. Een van de grootste Engelse
puzzelontwerpers, de wiskundige Henry Dudeney (1847–1930) herleidde de psychologische achtergrond van het oplossen van puzzels tot ‘het logische en
exacte denken van de mens’. Zijn belangstelling voor de achtergrond van het
puzzelen droeg bij aan het dieper nadenken over de psychologische processen
die er een rol bij spelen. Zo werd men zich langzamerhand bewust van de rol
die verbeelding en opwinding hebben naast het logisch redeneren. Volgens de
bekende Engelse puzzelontwerper Hubert Phillips draait een puzzel niet alleen
om het werk dat het vinden van de juiste oplossing kost, maar ook om de opwinding die men ervaart als men erachter komt hoe deze oplossing te achterhalen valt. László Mérö, een Hongaarse wiskundige, gaat nog dieper op deze
puzzelervaring in en stelt:

In recent onderzoek naar emoties en naar de vraag waarom mensen doen wat
ze doen, is gebleken dat mensen een nieuwe uitdaging zoeken vanuit een reeds
bekende en vertrouwde context. Het plezier dat puzzelen oplevert, ligt dan ook
in de match van bekende en nieuwe puzzelelementen. Puzzels mogen niet zo
moeilijk zijn dat de puzzelaar geen begin kan maken met behulp van zijn aanwezige kennis en ervaring. Mensen raken dan immers ontmoedigd en laten het
puzzelen voor wat het is. De opgaven mogen echter ook weer niet zo gemakkelijk zijn dat ze meteen geheel opgelost kunnen worden; de lol is er dan gauw
af vanwege het ontbreken van uitdaging en nieuwe stimuli.
Optimaal is het dus als puzzelaars nieuwe elementen kunnen ontdekken vanuit
een vertrouwde puzzelcontext. Het invullen van enkele cruciale vakjes is hier
een mooi voorbeeld van. Wanneer deze zijn ingevuld en de structuur van de
puzzel wordt onthuld, kan de puzzelaar als gevolg van deze complexiteitsreductie gemakkelijk verder met de rest van de puzzel. Voor het puzzelen impliceert
deze theorie verder dat het best mogelijk is om de ene keer een weinig inspanning vergende puzzel op te lossen en de andere keer weer met een flinke hersenkraker aan de slag te gaan. Zoiets is afhankelijk van het gewenste stimuleringsniveau op dat moment. Iemand die vaker cryptogrammen oplost, zal een
cryptogram van vier sterren eerder als stimuleringsoptimum beschouwen dan
iemand die nog nooit een cryptogram onder ogen heeft gehad.

‘For lots of people thinking is a pleasure up to a certain level, but excessive mental

3.7 Jong geleerd, oud gedaan?

3.6 Waarom puzzelen mensen zo graag?

gymnastics gives fun for only a few of us. The greatest satisfaction is usually provided by
solving tasks of a medium or difficult level, but not of too difficult level. In the case of too
easy or too complicated problems, the effort for doing the puzzle is not in proportion to
the joy obtained.’

Deze verkenningen om puzzelen en de drang ertoe psychologisch te verklaren,
hebben gemeen dat ze het plezier dat puzzelen kan genereren, toeschrijven aan
de verheldering die een oplossing biedt en aan het feit dat iets raadselachtigs
plotseling duidelijk wordt. Het is het genoegen van verrassing, van het onbe-
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Bij het inpassen van nieuw in bekend en de mate waarin dit succesvol is, spelen
achtergrondkenmerken van individuen een belangrijke rol. Hulpbronnen en restricties van individuen verschillen echter per persoon en per situatie. Of mensen
voor puzzelen kiezen, is afhankelijk van slechts enkele belangen en de subjectief beoordeelde voor- en nadelen van activiteiten. Het maken van een afweging
tussen verschillende activiteiten doet zich alleen voor bij een verandering in
aanbod of uitgangspositie. De belangrijkste elementen van deze uitgangspositie zijn de hoeveelheid beschikbare vrije tijd, de mate van versnippering ervan
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en het aantal alternatieve activiteiten dat ondernomen wordt. Vooral de opkomst van een op belevenissen gerichte vrijetijdscultuur kan een negatieve invloed uitoefenen op de tijd die wordt besteed aan ingetogen bezigheden als
puzzelen.
Tijdsbestedingonderzoek laat zien dat vanaf 1975 ongeveer een vijfde deel van
de Nederlandse bevolking regelmatig puzzelt. In 2000 is dit afgenomen tot 15
procent. Ook de aan puzzelen bestede tijd per hoofd van de bevolking laat een
dalende tendens zien, maar neemt binnen de groep puzzelaars juist toe. Het
puzzelen intensiveert daarmee, want het wordt ondernomen door een steeds
kleinere groep, die er steeds meer tijd in investeert. De mate van versnippering
van het puzzelen is niet erg hoog; gemiddeld puzzelt men drie keer per week.
De groep die puzzelt, doet dit wel steeds vaker. Per keer blijft de gemiddelde
tijdsduur ongeveer gelijk. Het aandeel van puzzelen als vrijetijdsactiviteit is heel
laag; puzzelaars besteden slechts 4 procent van hun vrije tijd aan het oplossen
van puzzels.
Puzzelaars beschikken over meer vrije tijd dan niet-puzzelaars. In 2000 had de
puzzelaar 53 vrije uren per week, terwijl de niet-puzzelaar zich met 43 uren tevreden moest stellen. De hoeveelheid vrije tijd van puzzelaars is tussen 1975 en
2000 afgenomen, maar deze afname is niet significant. Wel zijn puzzelaars uithuiziger geworden in hun vrije tijd en ontplooien ze allerlei andere vrijetijdsactiviteiten naast het puzzelen, al is de diversiteit van activiteiten (zonder media)
van puzzelaars iets beperkter dan die van de niet-puzzelaars. De invulling van
de resterende vrije tijd is ook onderzocht. Puzzelaars blijken voornamelijk tijd
te besteden aan ingetogen, huiselijke bezigheden van rekbare duur en met relatief lage kosten.
Naast de hoeveelheid beschikbare tijd is competentie een essentiële voorwaarde. Competentie houdt niet alleen het niveau van de opleiding in, maar ook de
tijdens de opvoeding verworven kennis en vaardigheden. Verschillen in opvoedingsperiode of socialisatiefase zijn waarschijnlijk van grote invloed op het
puzzelgedrag. De divergentie tussen jongere en oudere generaties op puzzelgebied kan hierdoor grotendeels verklaard worden, want dat ouderen veel meer
vertegenwoordigd zijn onder de grote groep puzzelaars dan jongeren, blijkt
overduidelijk uit elk onderzoek naar puzzelen dat de afgelopen jaren uitgevoerd
is. Puzzelaars geboren na 1960 zijn schaars, hetgeen bij de mannelijke bevolking nog duidelijker te zien is dan bij de vrouwen. Ook 50-plussers zijn overver-
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tegenwoordigd onder de puzzelaars en hun aandeel neemt steeds meer toe, ten
koste van dat van de jongere generaties.
Onder de puzzelaars vinden we significant meer vrouwen. In 2000 puzzelt 20
procent van de vrouwelijke Nederlandse bevolking, terwijl tweederde van het
puzzelpubliek uit vrouwen bestaat. Vooral bij de groep vrouwen is het aandeel
50-plussers groot.
Puzzelen wordt vooral ondernomen door alleenstaanden en leden van een eenof tweepersoonshuishouden. Ouders met jonge kinderen puzzelen minder dan
gemiddeld. Huisvrouwen (en -mannen), arbeidsongeschikten, werklozen, AOW’ers
en gepensioneerden puzzelen opvallend meer dan gemiddeld, maar in het algemeen laten deze groepen wel dalende percentages puzzelaars zien.
De laagste inkomensgroepen tonen de hoogste percentages puzzelaars. Dit
komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek dat personen die veel vrije
tijd combineren met een beperkt financieel budget, relatief veel tijd vrij maken
voor tijdintensieve en geldextensieve bezigheden als puzzelen.
Volgens een onderzoek van Trendbox (2004) is kruiswoordpuzzels oplossen nog
nooit zo populair geweest: 43 procent van Nederland doet dit min of meer regelmatig; in 2000 was dit nog 36 procent.
Gelukkig echter steken ook steeds meer nieuwe puzzelinitiatieven en vernieuwingen de kop op, zodat we niet bang hoeven te zijn voor het uitsterven van
het puzzelen in het algemeen. Dat geldt zeker niet voor het publiek dat zich op
dit ogenblik schaart rondom het cryptogram als te koesteren cultuurbezit.
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HOOFDSTUK 4

Het ontstaan van het cryptogram in
Nederland

4.1 De cryptografische traditie
Het woord cryptogram is in het Nederlands officieel voor de eerste keer gebruikt
op 4 december 1887. Deze oudste datering tot dusver staat namelijk in het in
2003 uitgekomen Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. De redactie
van dit woordenboek heeft het woord opgespoord in het op internet toegankelijke archief van De Groene, dat te vinden is op www.groene.nl/zylab/. Het ontbreken van archieven van andere weekbladen en kranten uit die tijd maakt het
niet ondenkbaar dat het woord al eerder in ons taalgebied verscheen, maar
voorlopig moet men het doen met deze vindplaats.
De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland had in 1887 een rubriek waarin
allerlei korte berichten werden geplaatst over culturele gebeurtenissen van enig
belang, zoals de archeologische ontdekking van een vroegere stad en de honderdste sterfdag van de componist Gluck. Een van de berichten meldde wat
nader nieuws over ‘de belangrijke Baco-quaestie’, die blijkbaar in de genoemde
rubriek al eens aan de orde was geweest. De kwestie betrof de vraag of de
beroemde Engelsman Sir Francis Bacon (1561–1626), grootzegelbewaarder onder koningin Elizabeth I, wellicht de auteur kon zijn geweest van de toneelstukken waaraan tegenwoordig de naam van de thans nog veel beroemdere William
Shakespeare definitief verbonden lijkt. In die jaren werd daar nog uitvoerig over
gediscussieerd.
Het bericht werd opgenomen naar aanleiding van een Amerikaans boek met de
titel The Great Cryptogram; Francis Bacon’s cipher in the so-called Shakespeare
plays. Over de auteur van dit boek, Ignatius Donnelly, werd gemeld dat hij een
aantal jaren daarvoor een geheimschrift van Bacon op het spoor was gekomen.
Na nog een ontdekking in een manuscript van 1623 volgde ‘ten slotte de ontdekking van den sleutel van het cryptogram ’t welk ons Baco onwederlegbaar
als den auteur der toneelstukken bij monde van hemzelf voorstelt’. Het hier
gegeven citaat bevat, voor zover nu bekend, het eerste Nederlandse voorkomen
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van het woord cryptogram. Duidelijk is dat het staat voor ‘geheimschrift’ en dat
het een toen al bekend woord was in het Engels. Ook volgt nog de mededeling
dat de Daily Telegraph enkele dagen daarna het systeem van het cryptogram
uiteen zou zetten.
De Oxford English Dictionary signaleert het eerste voorkomen van het woord
cryptogram in december 1880 in The Times. Als tweede voorkomen meldt het de
zo-even gegeven titel van het boek van Donnelly. Het Engels had toen al en
heeft nog steeds een ander woord voor een cryptogram in deze zin: cryptograph. Dit woord wordt door de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe (1809–
1849) gebruikt in een voor puzzelliefhebbers wel zeer boeiend verhaal uit 1843:
The Gold-Bug. Het verhaal wordt verteld door iemand die bij een bezoek aan de
hoofdpersoon William Legrand ontdekt dat deze een gecodeerd briefje bezit
waarin de ligplaats van een schat staat beschreven. Legrand vertelt in detail
hoe hij erin geslaagd is het cryptogram op te lossen, waardoor hij de plaats kon
bepalen waar een schat was verborgen. De verteller, de hoofdpersoon en een
slaaf trekken eropuit om de aanwijzingen te volgen en aan het eind van het
verhaal heeft Legrand inderdaad de schat te pakken.
Om te zien waar het om gaat, geven we hier de tekst die Legrand moest ontcijferen om te weten te komen waar de schat lag. In het briefje dat hij vond, stond
geschreven:
53++!305))6*;4826)4+.)4+);806*;48!8`60))85;]8*:+*8!83(88)5*!;
46(;88*96*?;8)*+(;485);5*!2:*+(;4956*2(5*-4)8`8*; 4069285);)6
!8)4++;1(+9;48081;8:8+1;48!85;4)485!528806*81(+9;48;(88;4(+?3
4;48)4+;161;:188;+?;

Het woord ontcijferen is hier wel heel letterlijk van toepassing: in de tekst van
het briefje staan cijfers voor Engelse letters. Maar ook de andere symbolen hebben een correspondent in het Engels. Legrand pakt het probleem waarvoor hij
zich gesteld ziet, statistisch aan. Hij telt simpelweg het aantal voorkomens van
een symbool en komt op die manier tot de eerste twee kolommen van de volgende tabel.
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Symbolen

voorkomen corresponderende letter

8

33

e

;

26

t

4

19

h

+

16

o

)

16

s

*

13

n
a

5

12

6

11

i

!

8

d

1

8

f

0

6

l

2

5

b

9

5

m

3

4

g

:

4

y

?

3

u

`

2

v

–

1

c

.

1

p

De stap van de tweede kolom naar de derde kan gezet worden op basis van de
frequentie van de letters in het Engels. De meest voorkomende letter in het
Engels is de e, en daarna volgen de a o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x en z,
in die volgorde. Althans volgens William Legrand en ook volgens diens schepper
Poe, die een verwoed cryptoloog was en er blijkbaar veel plezier aan beleefde
zijn kennis van de cryptografie in dit verhaal ten toon te stellen.
Ga je de e invullen in de gevonden tekst, dan ligt het voor een Engelsman voor
de hand te gaan kijken of er direct aan voorafgaand telkens eenzelfde letter
voorkomt die op haar beurt ook weer voorafgegaan wordt door eenzelfde letter.
Zo ja, dan is het vrijwel zeker dat daar het woord the staat. Bovendien zijn er
maar relatief weinig woorden in het Engels met twee ee’s achter elkaar. Enzovoorts. Met behulp van deze elementaire statistiek en van slim gissen slaagde
Legrand erin om de tekst te reconstrueren:
A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat – forty-one degrees and thirteen mi-
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nutes – northeast and by north – main branch seventh limb east side – shoot from the left
eye of the death’s-head – a beeline from the tree through the shot fifty feet out.

De interpretatie hiervan is uiteraard een probleem apart, maar dat wordt door
Legrand opgelost aan de hand van zijn kennis van de omgeving, zodat hij (op vrij
ingewikkelde wijze) in staat is de plek waar de schat ligt, precies te lokaliseren.
Een erg leuk verhaal, dat in Nederland anno 1887 goed bekend was, want Poe
was toen bij ons al een populaire schrijver en het thema sprak mensen aan. Het
verhaal is te vinden op internet op een site die in de literatuurlijst is vermeld.
Hoe populair Poe ook werd met zijn verhaal, het door hem gebruikte woord
cryptograph kon niet goed vernederlandst worden tot cryptograaf want bij ons
gaat dat betekenen: ‘iemand die geheimschrijft’. Voor die betekenis heeft het
Engels het woorddeel -grapher: een cryptographer is daar iemand die geheimschrift maakt of oplost. Daardoor moesten degenen die zich in Nederland met
geheimschrift bezighielden, zoeken naar een woord dat zich wel op een natuurlijke wijze kon vestigen in het Nederlands en dat werd het woord cryptogram.
Het stukje in De Amsterdammer uit 1887 wekt sterk de indruk dat het aan het
Engels ontleend is, maar de vertrouwdheid waarmee de schrijver ervan het
woord hanteert sluit niet uit dat het uit het Frans komt, waar het woord cryptogramme volgens de Robert Dictionnaire voor het eerst in 1846 werd gebruikt.
Het wordt er nog steeds gezien als een gecodeerde tekst met behulp van geheime letters (zoals bij Poe) of in een versleutelde taal. Het Franse woord cryptographie komt al in 1625 voor, de tijd van kardinaal-politicus Richelieu, en in
de fictieve pendant ervan in de tijd van de drie Musketiers, waarin men ook
bepaald geen afkeer had van geheime boodschappen.
De literatuur was niet de enige bron van geheimschriftvermaak. In de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw ritselde het in Europa van de geheime
diensten die probeerden hun eigen berichten te coderen en die van anderen te
decoderen. De politieke situatie was erg complex, vooral na de Frans-Duitse
oorlog van 1870, en die situatie vereiste uitwisseling van veel geheime berichten. De verhalen daarover in de kranten en weekbladen waren erg in trek bij het
grote publiek, met als gevolg dat De Amsterdammer in juli 1888 een serie bijdragen begon te publiceren onder de titel Geheimschrift. Hierin werden de beginselen van de kryptographie (toen gespeld met een k) uiteengezet en daarmee werd ook duidelijk dat een kryptogram (eveneens met een k) iets is wat je
kunt ontvangen: een geschreven stuk of een gecodeerd telegram.
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In het systeem dat in De Groene Amsterdammer van 1888 werd uitgelegd, wordt
een tekst in een matrix geplaatst, met als simpel voorbeeld:
g

ij

k

r

g

t

m

o

ij
r

g

e

n

b

e

v

e

l

e

n

De boodschap op de horizontale rijen is: Gij krijgt morgen bevelen. Door nu
verticaal te schrijven in plaats van horizontaal ontstaat de boodschap gggvijteekmnlrobeijren. De ontvanger ervan weet via een andere weg dat het gaat om
een matrix van 4 × 5 en kan derhalve de boodschap makkelijk teruglezen. Het
is een koud kunstje om dit eenvoudige voorbeeld veel moeilijker te maken,
maar het dient hier om aan te geven dat krantenlezers in die tijd blijkbaar meer
informatie wilden hebben over hoe geheime berichten worden verzonden en
welke technieken ervoor gebruikt werden.
Opmerkelijk is overigens dat De Groene Amsterdammer in 1922 opnieuw een
serie publiceerde over wat nu werd aangeduid als Ontcijferkunst. Ook toen
sprak, met de Eerste Wereldoorlog net achter de rug, de uitwisseling van geheime berichten de lezers blijkbaar aan. In feite wijken de uitleg en de gegeven
voorbeelden niet echt af van wat ruim dertig jaar daarvoor werd beschreven,
maar gezien de ontwikkelingen in de beroepscryptografie kan het bijna niet
anders dan dat de afstand tussen wat de geheime diensten in feite deden en
wat het grote publiek dacht dat ze deden, inmiddels fors gegroeid was, doordat
de ervoor gebruikte wiskunde in die dertig jaar natuurlijk aanzienlijk verbeterd
was. De romantiek van het geheimschrift sprak meer aan dan de feitelijke praktijk en die romantiek heeft zich vertaald in spelletjes die weinig meer te maken
hadden met geheime uitwisseling van informatie.
We gaan hier wat nader in op de geheimschriftkant van het woord cryptogram,
omdat zowel de literaire voorbeelden als de meer op de militaire praktijk gerichte beschouwingen laten zien dat geheimschrift een bepaalde vorm van spanning
oproept die mensen aantrekt (men wil geheimzinnig doen, raadsels oplossen,
de uitdaging met geheimschrijvers aangaan, etc.) maar ook dat het zich leent
voor spelen. Want wat Poe doet kan op allerlei manieren nagespeeld worden.
Een niet onredelijke gedachte is bijvoorbeeld om anagrammen te zien als een
(eenvoudige) vorm van coderen, waarin een woord met een oorspronkelijk hel-
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dere betekenis zo wordt verminkt dat het moeite kost het te herkennen. De
bedoeling van een spel dat gebaseerd is op het anagram is dan het terugbrengen van een woord in zijn oorspronkelijke staat. Dat is het geval in de visitekaartjespuzzels, waarin het beroep van iemand moet worden geraden, zoals in
N. House, Weert. Het antwoord erop is: STEENHOUWER. Deze opgave staat in
Denksport uit het jaar 1931, maar al lang vóór die tijd verscheen dit soort puzzels. De komst van het kruiswoordraadsel heeft het genre bepaald niet dwarsgezeten, want visitekaartjes staan nog steeds in de puzzelbladen.
De populariteit van puzzels waarin vooral gespeeld wordt met de vormen van
woorden, bleek al tijdens onze gang door de puzzelrubrieken voor kinderen in
paragraaf 1.3. We plukken uit de rijke oogst hier nog een paar voorbeelden. Op
1 oktober 1910 is er voor kinderen van elf en ouder de volgende opgave die
onder de naam charade bekend staat, een soort nulvorm van het anagram (geen
letterkeer, maar inbedding in een grotere tekst):
Verborgen rivieren
1. Wel, bedank je me niet voor het geschenk?
2. De beide broertjes van Piet zijn gisteren bij me geweest.
3. Maar, Do, nauwelijks is de juffrouw weg, of je doet wat verboden is.
4. Ik schel de meid, maar ze komt niet.
5. Op graven leggen we zerken.

Het is moeilijk vast te stellen waarin de al te grote eenvoud van de oplossingen
in deze opgave zou afwijken van die welke gegeven werd in het NRC-cryptogram
van 14 juli 1951: ‘Gedeelte van het Naardermeer waar de vegetatie het best kan
gedijen.’ Het gaat hier om hetzelfde principe: het woord aarde moet worden
losgemaakt uit de rest door weglating ervan.
Kinderen van elf en ouder moesten voor de opgave ‘Van welke Geldersche stad
kun je een jongen maken?’ de oplossing ARNHEM vinden voordat ze dit woord
anagrammatisch konden herschikken tot HERMAN. Beneden de elf jaar deden
kinderen het met ‘Keer een hemellichaam om en je krijgt iets dat ieder mensch
bezit’. Dit soort opdrachten komt veertig jaar later uitbundig voor in de cryptogrammen die de mogelijkheden van letterkeer exploreren.
De aandacht voor codes zette zich ook voort buiten de kranten. Zo bestaat er
een alleraardigst, maar naar huidige maatstaven wat oubollig boek van Carel
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ENIGMA-PUZZELKAMPIOEN

Vorstelman met als titel Geheimschriften. De avonturen van Dr. Malvero, cryptograaf. Met talrijke codes, puzzles en problemen om zelf te ontcijferen, waarin dr.
Malvero de uitzonderlijke slimheid van een Sherlock Holmes tentoonspreidt bij
het kraken van codes. Hij redt dus ook de wat dommige politiecommissaris
soms uit de brand. Het boek is uitgegeven bij Becht te Amsterdam, maar helaas
zonder jaar. Het moet eind jaren dertig van de vorige eeuw zijn verschenen,
want het vermeldt een boek waar Max Euwe een voorwoord bij heeft geschreven en ook A.P. van Leeuwen’s Het Groote Puzzle-Boek, dat in 1935 bij Becht
verscheen, wordt vermeld. Dat laatste boek werd overigens op de flap van Vorstelmans werk aangekondigd als de eerste meer uitgebreide uitgave met ‘een
reeks van 200 woord- en cijferraadsels, rebussen, paardensprongen, verborgen
wijsheden, scherpzinnigheidproeven enz., benevens vijftig kruiswoordraadsels’.
We vermelden deze gegevens op de flap niet alleen om aan te geven dat er
gerekend vanaf de eerste peildatum in 1887 blijkbaar een vrij permanente belangstelling bestond voor raadsels waarin geheimschrift een rol speelde, maar
ook dat die belangstelling bleef bestaan ondanks het toen net ontdekte en zeer
populair geworden kruiswoordraadsel.
Dr. Malvero lost net als William Legrand in een handomdraai ontcijferproblemen
op door een beroep op de statistiek. Bovendien kent hij allerlei trucjes om berichten te verbergen. Bijvoorbeeld: elke derde letter van een briefje dat er verder normaal uitziet, is deel van de boodschap. Op die manier is hij de auteur
van het boek, die zich als een soort domme Watson opstelt, behulpzaam bij het
decoderen van een bij zijn veertienjarige dochter aangetroffen liefdesbriefje. Het
was bepaald een andere tijd dan de onze, die jaren dertig.
De belangstelling voor het kraken van codes werd ook in de twintigste eeuw
eigenlijk constant gevoed. Zo trok de Dreyfus-affaire, die aan het eind van de
negentiende eeuw begon maar tot een hoogtepunt kwam in het begin van de
twintigste eeuw, heel veel belangstelling en die affaire begon met een cryptisch
bericht in een prullenmand. De Eerste Wereldoorlog droeg natuurlijk ook bij aan
de belangstelling voor geheime berichten die de vijand moesten misleiden.
Hetzelfde gebeurde vlak na de Tweede Wereldoorlog, vooral toen er meer
bekend raakte over de zogeheten Enigma-machine, een Duits codeersysteem
dat de geallieerden aan het begin van de oorlog al hadden gekraakt (zie:
www.ugrad.cs.jhu.edu/~russell/classes/enigma/) en over de geheime contacten
tussen Londen en het verzet in Nederland, inclusief het breken van gebruikte
codes.
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Met behulp van het Enigma-encryptietoestel konden de Duitsers elke letter versleutelen tot een corresponderend cijfer. Via een ingenieus systeem
had Scherbius, de ontwerper van de
Enigma, gezorgd voor meer dan
10.000.000.000.000.000 mogelijkheden
om een tekst te coderen. Een volhardende cryptoanalist die één instelling
per minuut kan controleren, zou elke instelling hebben gecontroleerd nadat hij
langer gepuzzeld had dan de leeftijd van
het heelal. De Duitsers geloofden dan
ook dat de Enigma niet te kraken was.
De Engelsen waren echter volhardend en
zochten op alle mogelijke manieren naar
de code. Als onderdeel van de wervingsactie voor cryptoanalisten plaatste de
Government Code and Cypher School
een oproep in de Daily Telegraph. Ze

legden de gegadigden een anonieme
uitdaging voor door te vragen wie het
geplaatste cryptogram kon oplossen in
minder dan twaalf minuten. De gedachte was dat goede cryptogrammenmakers ook goede codebrekers zouden
zijn. De 25 lezers die reageerden werden
uitgenodigd naar Fleet Street te komen
om een moeilijkere cryptogramtest te
doen. Vijf van hen vulden het cryptogram in binnen de gestelde tijd; bij een
ander ontbrak slechts één woord toen
de twaalf minuten om waren. Enkele
weken later konden deze puzzelaars
aan de slag als codebrekers op Bletchley
Park. Men slaagde erin om de Enigma
al vroeg in de oorlog te kraken. Dit was
vooral het werk van de geniale wiskundige Alan Turing (1912–1954) en van
enkele Poolse wiskundigen.

4.2 Ons leven is spelen met vormen
Op het eerste gezicht heeft het bovenstaande weinig van doen met het cryptogram zoals we dat nu kennen. Dat ligt aan de koers die is gevolgd door degenen die het cryptogram in Nederland verder hebben ontwikkeld. Wat we hebben
laten zien is een belangrijke onderstroom die duidelijk zichtbaar wordt in de
begintijd van het cryptogram, maar die blijkbaar toch niet krachtig genoeg was
om de spelregels te bepalen voor het in Nederland nieuwe genre dat na de
Tweede Wereldoorlog ontstond naast de kruiswoordpuzzel.
Karakteristiek voor de cryptografische kant van het puzzelen is het spelen met
louter vormen, of – zo men wil – het louter spelen met vormen. Wij mogen ons
in Nederland gelukkig prijzen met het bestaan van Opperlandse Taal- en Letterkunde, het prachtige boek waarin Battus op fascinerende wijze speelt met taalvormen en dat in 2001 is bewerkt en uitgebreid tot Opperlans! Taal- en Letterkunde. Voor hem is het woord angstschreeuw niet interessant vanwege de be-
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tekenis ‘geluid dat geproduceerd wordt door iemand die in angst zit’, maar
omdat het een woord is waar acht medeklinkers achter elkaar staan. En zo is
atoom niet belangrijk als woord dat een natuurkundig begrip uitdrukt, maar
omdat het deel uitmaakt van de reeks exoot, ivoor, obool, uboot en yzoop,
waarin elk van de vijf klinkers aan het begin staat van een woord waarin ook
nog eens een dubbele oo voorkomt. Het woord yzoop is te vinden op internet
en komt bij Vondel voor. Een obool is een Oudgriekse pasmunt, maar deze
betekenissen doen er in feite niet toe: het enige dat telt is dat de woorden een
betekenis hebben, niet welke die betekenis is.
Daarmee begint het plezier om de taalvormen, een plezier dat ook te vinden is
in de vormen van verrassing die cryptogramoplossers beleven, namelijk dat een
woord erg onverwachte kanten heeft waardoor het soms losgespeeld kan worden van zijn betekenis. Het gaat om het vreugdemoment dat Scrypto-oplossers
moeten hebben gekregen toen ze zagen dat het woord ventweg niet alleen een
van de grote weg afgescheiden rijstrook langs de huizen kan aanduiden, maar
ook betrekking kan hebben op een situatie waarin een vrouw is verlaten door
haar man of minnaar.
Het boek Opperlandse taal- en letterkunde heeft in Nederland een heel groot
succes gehad en niet alleen bij mensen die van puzzelen houden. Maar voor de
laatste categorie is er iets bijzonders aan de hand omdat het Opperlands
– waarin de betekenis ‘op vakantie is gestuurd’ – naadloos past in een traditie
die in de Angelsaksische landen direct verbonden is met wat wij cryptogram zijn
gaan noemen, maar er bij ons geheel anders uitziet.
Om twee simpele voorbeelden te noemen – in hoofdstuk 5 komen we er uitvoeriger
op terug –: het woord afschuwelijkheid is samengesteld uit afscheid en huwelijk,
en wel zo dat huwelijk is ingebed tussen af- en -scheid. Dat soort verbanden
vormen de rechtvaardiging van het bestaan voor vormgekken – of lettergekken,
zoals Piet Burger, de vroegere Elsevier-cryptograaf en Opperlander, zichzelf
noemt. Battus is er dol op en hij is inmiddels de belangrijkste leverancier van
dit soort verbanden voor het Nederlands. In Amerika is er zelfs een aparte internetsite voor, die in de literatuurlijst achterin onder Wordways vermeld wordt.
De betekenis is overigens niet altijd uitsluitend het slachtoffer van de extreme
aandacht voor de vorm. Zo staat het anagrampaar assimileren en islamiseren
tegenwoordig goed voor een flinke discussie en Alice’ ronddwalen in wonderland is in dit opzicht treffend. Ook het verband tussen Men gebruikt de schuimspaan nog en champignonsaus in een puzzel uit De Groene van 1960 krijgt een
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extra dimensie doordat beide elementen van het paar in het keukendomein
thuishoren. Voor vormliefhebbers zijn dergelijke verbanden van een grote
schoonheid doordat de betekenis actief meedoet, maar ze kunnen het uiteindelijk toch zonder een beroep erop, zodat de paren dieselmotor-mosterdolie,
drietrapsraket-straatprediker, pascha-schaap en beltegoed-boetegeld met grote
liefde worden beschouwd.
Het cryptografische vormenspel is in Nederland na de introductie van het cryptogram in 1949 nauwelijks meer te noemen dan een aanzet tot voortzetting van
de geheimschrifttraditie in de zestig jaren die eraan voorafgaan. Het Nederlandse cryptogram is alles bij elkaar genomen in de afgelopen decennia toch
meer een woorddefinitiespel geworden, waarin betekenis een centralere plaats
heeft verworven dan het spel met louter vormen waarin de rol van betekenis
wordt beperkt tot een aanknopingspunt. In toenemende mate, zo lijkt het wel.
Kon men vroeger nog wel eens anagrammen vinden in de Volkskrant-cryptogrammen van Jan Meulendijks, tegenwoordig komen ze niet of bij hoge uitzondering voor. Deze verminderde aandacht voor de vormen geldt ook voor veel
andere Nederlandse cryptografen.

4.3 De intrede van het cryptogram
4.3.1 De Groene
Het eerste Nederlandse cryptogram verscheen op 12 februari 1949 in het weekblad De Groene. Altink (2004) meldt in zijn beschrijving ervan dat Piet Burger
zich herinnerde dat al in de oorlog een zogeheten woordspelingenkruiswoordraadsel was gemaakt. Daarin waren enkele cryptische omschrijvingen te vinden
als afwijking van de toen al normaal geworden definities in kruiswoordpuzzels.
Dat er werd gesproken van woordspelingenkruiswoordraadsel wijst erop dat het
in de toen al gevestigde standaardpraktijk bij het kruiswoordraadsel simpelweg
om woordenboekkennis ging.
Het eerste cryptogram in De Groene is op internet te vinden. We laten het hier
zien omdat het verschijnen ervan een bijzonder gebeuren is in de geschiedenis
van het puzzelen in Nederland. De uitleg van het spel staat in afbeelding 4.1.
De uitleg maakt duidelijk dat de anonieme cryptograaf eropuit is om kruiswoordpuzzels te vervangen door cryptogrammen. Bekendheid met de situatie in
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Engeland en Amerika kan de auteur van het stuk niet worden ontzegd, want in die landen was gebroken met de oorspronkelijke opzet van woordenboekdefinities als
uitgangspunt.
De cryptograaf in De Groene heeft
de duidelijke bedoeling om eenzelfde proces op gang te brengen in
Nederland. Dat is hem niet gelukt.
Bij ons is de kruiswoordpuzzel de
populairste van de twee gebleven.
Afb. 4.1
Wat wel lukte is de introductie van
een nieuw genre, dat zich een blijvende plaats wist te verwerven. De puzzel verscheen zonder naam; de lezers van
De Groene hebben tot 1990 nooit geweten wie de puzzels maakten. De administratie van De Groene bleek in staat om de anonimiteit van de eerste in de reeks te
doorbreken. De eerste cryptograaf in Nederland was mr. H.A. Sluyter. Hij werkte bij
de presentatie van zijn eersteling nauw samen met redacteur Hans Koningsberger, die vermoedelijk de begeleidende tekst voor zijn rekening heeft genomen.
Afbeelding 4.2 toont het diagram met de opgaven en afbeelding 4.3 het ingevulde diagram met de oplossingen.

Afb. 4.2
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Een hedendaagse cryptoliefhebber kan de opgaven niet bekijken zonder te
worden overvallen door een gevoel van milde meewarigheid: ‘Een Armeniër
zonder armen (3)’ – IER, ‘Meisjesnaam van meer dan adel (5)’ – ADÈLE, ‘Ko en
zijn moeder [= ma] komen terug in razernij (4) – AMOK, ‘Meubelstuk dat te los
kan worden (5)’ – STOEL, ‘De gevangenis [= nor] is het einde voor een Spaans
edelman (5)’ – SENOR, ‘maar het omgekeerde voor een Nederlands edelman (5)’
– BARON, ‘De voorkomendheid van de garde (5)’ – EGARD, etc. Het is alom anagram wat de klok slaat. Het gevoel van aandoenlijkheid wordt versterkt door de
uitdrukkelijke vermelding “(anagram)”, zoals in “Ko speelt laf ” (anagram), dan
verdient hij niet dit in zijn soep te vinden (11)’ – KALFSPOELET.
Een eenzame uitzondering in dit anagrammengeweld is ‘De Hooggeleerde dineert,
vraag hem wat er gebeuren gaat (7)’ met als antwoord PROFEET. Het is ook een
mooie, die vooruitwijst naar een geheel eigen Nederlands cryptotype, dat in de
jaren daarna vaste voet aan de grond krijgt. Het wordt besproken in hoofdstuk 5.
Een historisch interessante observatie is dat in het
allereerste Nederlandse cryptogram ook het eerste
gebruik van niets = o voorkomt. Het woord niets
wordt synoniem verklaard met 0 (nul) en de nul lijkt
zo op de letter o dat de overgang snel gemaakt is.
Dus in: ‘Niets in het nest te hebben maakt arbeidzaam (5)’ levert niets de letter o op en die wordt in
nest geplaatst. Een semantisch aanknopingspunt
wordt gevormd door het woord arbeidzaam, dat
als synoniem noest heeft. Het voorzetsel in wordt
hier op een speciale manier gebruikt, maar dat is
in het woord nest zelf niet zichtbaar gemaakt.
Afb. 4.3
Het speciale gebruik van het voorzetsel laat zien
dat er taalkundig gezien meer aan de hand is in
de opgaven dan alleen een simpele letteromzetting. Als spreker hebben we de
mogelijkheid om taal toe te passen op zaken waarover we praten én de mogelijkheid om over taal zelf te praten. Het laatste soort taalgebruik heet metatalig.
Ons gewone gebruik van taal heet objecttalig: we praten dan over objecten
(mensen, dieren, dingen, etc.) in de wereld. Bij metatalig gebruik van taal praten we over de woorden of zinnen die we gebruiken om over objecten te praten.
Bij metatalig gebruik staat iemand als het ware even een verdieping hoger om te
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zien wat er beneden gebeurt in de taal die gebruikt wordt om over iets te praten.
Het spel van taal en metataal is zo’n essentieel onderdeel van het cryptogram
dat we het hier toelichten met behulp van de Armeniër zonder armen. De laatste
zeven woorden van de vorige zin laten het spel onmiddellijk zien. We hadden
moeten schrijven: … ‘met behulp van de Armeniër zonder armen’, want het ging
niet over een Armeniër zelf maar over de tekst in opgave 7 horizontaal in het
eerste cryptogram. In dat geval vereist de geschreven taal een conventie om de
twee niveaus uit elkaar te houden (in gesproken taal werkt de grap van het
cryptogram niet vanwege de klemtoon in Arméniër).
In een krant zou de mededeling dat een Armeniër zonder armen iets overkomen
was, niet geïnterpreteerd worden als een mededeling over een Ier, maar over
een Armeniër, die treurig genoeg zijn armen niet meer heeft of nooit gehad
heeft. Om de Ier-interpretatie voor elkaar te krijgen moet een speciale schriftconventie worden ingevoerd: iets als Armeniër zonder armen of een notatie met
aanhalingstekens, zoals hierboven. Overigens wordt van de puzzelaar enige lankmoedigheid verwacht inzake het trema. Een echt mooie opgave was het niet.
Het onmerkbaar maken van de overgang tussen objecttaal en metataal is kenmerkend voor een aantal opgaven in het eerste cryptogram. De opgave ‘Meisjesnaam
van meer dan adel’ zou bij het aanhouden van de schriftconventie moeten luiden
‘Meisjesnaam (van) bestaande uit een letter meer dan het woord adel’. Het onderstreepte deel van de opgave is de metatalig correcte beschrijving van de verhouding tussen de woorden Adèle en
adel, maar uiteraard doet de cryptograaf dat niet want dan zou de puzzelopgave niets meer voorstellen. De opgave bestaat nu juist uit het verdoezelen van het verschil tussen metataal en
objecttaal. Dat dat gebeurt blijkt ook uit
de oplossing die in De Groene van 12
februari 1949 direct werd meegegeven.
De tekst ervan in afbeelding 4.4 laat
door het overvloedig gebruik van aanhalingstekens duidelijk zien dat de cryptograaf zich het bestaan van de twee
Afb. 4.4
taalniveaus heel goed bewust was.

108

Samenvattend is vast te stellen dat de maker van het eerste Nederlandse cryptogram geobsedeerd werd door de mogelijkheden van het anagram en van het door
elkaar halen van metataal en objecttaal.
Het tweede cryptogram in De Groene op 19 februari 1949 zegt ter waarschuwing:
De overgang van kruiswoordpuzzel naar cryptogram wordt als een
zware opgave gezien voor de puzzelaar, die na uitleg van de omgekeerd gezette oplossingen, opbeurend wordt toegesproken, zoals in
afbeelding 4.5b.
Ook het tweede cryptogram staat
in het teken van het anagram en
de metatalige inbedding van woorden in elkaar. We lopen niet alle
Afb. 4.5a
cryptogrammen in De Groene na,
maar hebben ons beperkt tot drie
steekproeven: uit 1960 toen ze inmiddels werden gemaakt door Jaq.
van der Ster, uit 1975 toen Wouter
Klootwijk ze in elkaar zette, en
uit 1990 waarin Henk Jongebloed
tekent voor het cryptogram. Letterlijk, want zijn naam staat er
sindsdien bij. We hebben ook recent werk van hem in beschouAfb. 4.5b
wing genomen.
De steekproeven zijn interessant
omdat zij eenduidig wijzen op een ontwikkeling die bij vrijwel alle cryptografen in
de krantenrubrieken zichtbaar is en die in het volgende hoofdstuk meer in detail
wordt beschreven. Ruwweg gesproken vertoont het cryptogram rond 1960 nog
sterk de kenmerken van dat in 1949, en in 1975 is dat eigenlijk ook nog steeds
het geval, al speelt betekenis dan al een grotere rol. Vanaf 1990 is het cryptogram
in De Groene in weinig meer gelijk aan dat uit de eerste drie decennia. Het is meer
een betekenisspel geworden dan een spel met vormen.
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Dat de cryptogrammen in 1960 en 1975 ondanks een verschil in cryptograaf op
elkaar lijken kan deels verklaard worden uit de observatie dat De Groene van
1949 tot en met de tweede steekproef in 1975 een beperkt aantal diagrammen
gebruikte en hergebruikte. Zo’n diagram was doorgaans sterk symmetrisch en
telde 15 × 15 hokjes, waarin meestal 2 × 16 oplossingen moesten worden ondergebracht in een zwart-witverhouding van ongeveer 30:70. Zoiets beperkt
uiteraard de mogelijkheden tot experimenteren die Jongebloed inmiddels wel
heeft aangegrepen: zijn diagrammen zijn tegenwoordig nog wel 15 × 15, maar
het aantal opgaven is teruggelopen tot iets meer dan twintig en de symmetrie
wordt ook niet strak aangehouden. En het anagram is zo niet verdwenen, dan
toch met een lampje te zoeken.
Voordat we terugkeren naar februari 1949 – want er gebeurde iets heel opmerkelijks –, geven we een aantal voorbeelden uit de steekproeven van 1960 en
1975, want door een aantal opgaven-antwoordenparen uit die tijd op te nemen,
bereiden we de lezers voor op een vergelijking met de Engelse crossword in het
volgende hoofdstuk. Nederlandse cryptografen konden wel wat hun Engelse
collega’s met zoveel publiek succes deden en nog steeds doen, maar in Nederland zijn hun vondsten toch in de marge van de cryptografie terechtgekomen.
Uit 1960 nemen we eerst wat anagrammen en metatalige inbeddingen:

klik je, dat om de letter e heen moet worden geschreven. Aan diezelfde letter voeg
je min toe omdat je daarmee ent aftrekt. Ingenieus en je moet ervan houden.
De lezers van De Groene hielden ervan en dit soort opgaven kwam er lange tijd
in voor. In paragraaf 4.3.3 en in hoofdstuk 5 komen we terug op de lastige
vraag waarom Nederlandse cryptoliefhebbers het anagram en in mindere mate
het verdoezelen van objecttaal en metataal toch niet in de armen hebben gesloten, maar eerst beschrijft de volgende paragraaf hoe er werd gereageerd op
de komst van het cryptogram. Bizar, mogen we wel zeggen.
4.3.2 Imitatie en emulatie in het Algemeen Handelsblad
We keren terug naar februari 1949. Op 19 februari 1949, dus precies een week
na De Groene, begon de puzzelrubriek van het Algemeen Handelsblad met de
kop ZOEK NU EENS WAT LANGER en met de subkop ‘In de Krypten van het Puzzlerijk’. We citeren hier letterlijk de inleiding tot de puzzel.
Weer eens wat anders! Wel een kruiswoordpuzzle, maar een bijzondere. Op het eerste
gezicht ziet het er gewoon uit: het bijzondere zit in de omschrijvingen, die niet maar kortweg zijn “een dorp in Gelderland” of iets dergelijks, maar die het te zoeken woord listig
verbergen. Vandaar “kryptokruiswoordpuzzle”. Hier een paar voorbeelden als het te

(a) Er zit een kapotte rat midden in de rivier, maar dat is onzin (7) – WARTAAL

zoeken woord “Handelsblad” zou zijn:

(b) Hak de canapé aan stukken en voeg er nog wat bij, dat is overal goed voor (7) – PANACEE

A: S.L. handbalde (anagram) en kan dan wellicht het resultaat morgen hierin lezen.

(c) Het dorp waarin Sam en Adam gemengd gehuwd zijn (7) – MAASDAM

B. S.L. handbalde om iets lezenswaardigs te produceren (“S.L. handbalde” kan immers

(d) Toen sex nog breedvoerig behandeld werd (7) – EXTENSO

door omzetting van letters “Handelsblad” produceren.

(e) Je zal in Duitsland toch meemaken dat ze je beleren (7) – ERLEBEN

C. Wat Els voor blad achter de hand heeft om te lezen (“Els” achter “hand” voor “blad”.

(f ) Grijs en mank gedraagt hij zich toch als een soldaat (8) – KRIJGSMAN

D. Er volgde een stilte; mijnheer tuurde in ’t ... en mevrouw zette een boordje van een

(g) In dit restant verraad je iemand om een letter … (7) – KLIEKJE

kous op (Hildebrand: Gerrit Witse).

(h) … maar trek je van diezelfde letter een loot af, dan is het voortreffelijk (7) – EMINENT
En nu voorbeelden als het woord “lessen” moet worden gevonden.

De metatalige clou in (a) zit hem in de term ‘kapotte’, waarmee de herschikking van
het woord rat wordt afgedwongen. Het resultaat wordt vervolgens ingebed in het
woord waal dat wordt gevonden door de aanduiding ‘rivier’. In (b) wordt de term
‘aan stukken’ gebruikt om een anagram te maken van canapé, waarna door toevoeging van een letter het eindresultaat wordt bereikt. Opgave (c) is een regelrecht anagram net als (d)–(f ). De opgaven (g) en (h) illustreren wat in Engeland
gemeengoed is: ‘verraad je’ moet op basis van synonymie worden omgezet tot

110

A. Vijftig voor een Duitse stad om U meer kennis te verschaffen. (“L” voor “Essen”)
B. Minder in het Engels en er achter op school te krijgen. (“Less” met “en” er achter)
C. Stoomschip in leen gegeven door onderwijzers. (“S.S” in “leen”; le ss en: moeilijker
gemaakt door achter “leen” geen komma te plaatsen)
Vooral het verborgen niet als zodanig aangeduide anagram zal veel voorkomen, ook nog
eens aangaande een deel van het gevraagde woord. (Bijvoorbeeld voor kaartspel: wat
bridgers beoefenen raakt verward in het begin. Begint met anagram van “raakt”).
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Deze inleidende tekst is heel verhelderend voor het zicht op wat men anno 1949
onder de noemer van cryptogram wilde vatten. Of liever gezegd: onder de noemer van kryptokruiswoordpuzzle.
De strijd om de term die hier in de tweede en derde week van februari 1949 werd
gevoerd en die werd gewonnen door De Groene, is opmerkelijk genoeg om in een
iets breder perspectief te worden geplaatst. We zien een herhaling tussen wat zich
in 1925 afspeelde tussen een dagblad en een weekblad. Toen verscheen het Algemeen Handelsblad met een kruiswoordraadsel op 12 januari en deze première
bestond uit het plaatsen van een diagram met een toelichting op hoe het spel
gespeeld moest worden. Vijf dagen later verscheen de eerste kruiswoordpuzzel
waarvoor lezers oplossingen konden insturen in Het Algemeen Handelsblad, en
kwam Het Leven met zijn eerste zonder te vermelden dat er een voorganger was.
Curieus is dat vrijwel dezelfde situatie zich voordoet op 12 en 19 februari 1949.
Op 12 februari plaatste De Groene het eerste kryptogram als voorbeeld, een
week later kwamen zowel De Groene als het Algemeen Handelsblad met een
puzzel die de puzzelaars zelf konden oplossen. De redenering die we gebruikt
hebben in hoofdstuk 2 lost de prioriteitskwestie hier simpel en eenduidig op.
Plaatsing van een diagram met uitleg telt als primeur. Daarmee wordt het Algemeen Handelsblad in 1949 tweede.
Het aspect van kinnesinne, zichtbaar door het gebruik van de naam kryptokruiswoordpuzzle, kan natuurlijk niet worden genegeerd. De redactie van het Algemeen Handelsblad moet bekend geweest zijn met het kryptogram in De Groene,
maar zij deed of haar neus bloedde: geen enkele zinspeling op de collega bij
De Groene die tenslotte ook het woorddeel krypto- had gebruikt. Sterker nog,
het is niet noodzakelijk het lege diagram van de eerste kryptokruiswoordpuzzle
uit het Algemeen Handelsblad op 19 februari 1949 hier ook af te beelden, want
het is exact hetzelfde diagram als dat van het eerste cryptogram in De Groene
een week ervoor. Ongelooflijk, maar waar!
We kunnen dit op twee manieren interpreteren: (a) als een grove vorm van imitatie, grof omdat de begeleidende tekst niet verwijst naar het cryptogram in De
Groene; (b) als een verdekt eerbewijs dat voldoet aan een voor het grote publiek onbekende code tussen journalisten onderling waarin de verliezer zich
aangeslagen neerlegt bij de nederlaag, maar die wel erkent door een hommage
in de vorm van een duidelijke hint (in dit geval het diagram). Zo gaat het nu
eenmaal in de krantenwereld: triomf bij een primeur, scheve ogen bij het missen
ervan; en wellicht toch een vleugje sportiviteit. Hopelijk is er zelfs sprake van
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een vorm van de klassieke emulatio: de behoefte om bij imitatie tegelijkertijd
te verbeteren.
De cryptograaf van het Algemeen Handelsblad heeft net als die in de Groene
een scherp oog voor het verschil tussen objecttaal en metataal: hij zet in zijn
uitleg tussen de haakjes keurig de woorden tussen aanhalingstekens als hij
over die woorden zelf praat. In de opgaven doet hij dat uiteraard niet. ‘Eenheid
uit een tent (7)’ wordt daarom ENTENTE, opgave 6 verticaal ‘Dier dat Koba ruw
maakt (7)’ wordt KARBOUW en ‘Ge staat voor het eind van 6 verticaal om er muzikaal te kunnen genieten’ wordt CONCERTGEBOUW, ‘Con en Hans brengen een liedje’
wordt CHANSON. Enzovoorts, enzovoorts. De anagramvreugde spat ook hier van
de pagina. Je zou bijna denken dat beide kranten dezelfde cryptograaf hadden!
Het zou veel verklaren. Visser (1953) geeft hierover helaas geen uitsluitsel.
Er zitten overigens ook wel andersoortige bij: ‘Zoolang een voetbalelftal dit
heeft, kan het niet de leiding nemen.’ Het in het anagrammengeweld onverwachte antwoord ACHTERSTAND is plotseling een verademing. Veel van dit soort
treffen we niet aan. Een week bleek voldoende om de status van niets als
staand voor de letter o definitief te vestigen in de cryptowereld: ‘Romantische
figuur die een wereldstad voor niets heeft (5)’ kan natuurlijk niet anders beantwoord worden dan met ROMEO.
Het Algemeen Handelsblad merkte dat zijn kryptokruiswoordpuzzle erg goed
ontvangen werd: de rubriek van 5 maart zet direct onder de kop EEN GEWONE
KRUISWOORDPUZZLE de tekst: ‘Ditmaal een gewone kruiswoordpuzzle, de kryptopuzzle van twee weken geleden heeft veel belangstelling getrokken, heel wat
goede oplossingen: er komen er meer! Maar nu dan eens “gewoon”.’ Hiermee
zette de krant een regime in van afwisselend een kruiswoordpuzzel en een
cryptogram, soms onderbroken door een geheel ander type puzzel, waaronder
het visitekaartje. Een tijdlang werden de twee termen krypto-kruiswoordpuzzle
en krypto-puzzle beide gebruikt. Ze werden in de loop van de tijd vervangen
door het toen inmiddels ingeburgerde kryptogram. In de jaren zestig was de
gevarieerde puzzelrubriek in handen van Ch.E.D. Julien.
4.3.3 De eerste in de NRC
We voegen nog een derde introductie toe aan het verhaal, omdat dit de gelegenheid biedt om een begin te maken met iets dat allang had horen te gebeuren: een tribuut te brengen aan degene die in Nederland het gezicht van het
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cryptogram vrijwel beslissend heeft bepaald door de
kwaliteit van zijn opgaven: H.A. Scheltes (1921–1987).
Een korte beschrijving van het cryptogram in de NRC,
waar Scheltes de rubriek in 1951 begonnen is, biedt
een aanknopingspunt voor de verdere inhoudelijke
beschrijving van het genre, want Scheltes kan worden beschouwd als degene die het Nederlandse
cryptogram op een andere weg heeft gebracht dan
die welke de Engelsen en de Amerikanen zijn gevolgd.
H.A. Scheltes
Hoofdstuk 2 vermeldde dat de NRC vanaf 1936 zijn
kruiswoordraadsels betrok van Denksport en dat dat voortduurde tot in het jaar
1943, toen van de ene week op de andere het opschrift ‘(Copyright Denksport)’
verdween. Wie daarna de puzzel in elkaar zette is niet duidelijk. Na de oorlog
keerde Denksport als leverancier niet terug en er verscheen ‘(Copyright NRC)’
blijkbaar om andere puzzelmakers af te schrikken van het simpelweg overnemen van de puzzel, want je kunt je moeilijk voorstellen dat er copyright zit op
het vraag-antwoordpaar ‘Plaats in Gelderland (3)’ – EDE.
Ondanks de pretentie van kwaliteit die er toch wel uitgaat van een waarschuwing om geen geestelijk goed te vervreemden, was de hoofdredactie van de NRC
rond 1950 niet tevreden over de kwaliteit van het kruiswoordraadsel, dat – naar
men thans fluistert – werd gemaakt door de echtgenote van een van de redacteuren. Wie de kruiswoordpuzzels in de NRC van vlak na de oorlog bekijkt, ziet
weinig opvallends. Ze zijn bepaald niet opvallend minder dan die van andere
kranten van die tijd en dan die in Denksport. Daarom is het plausibeler te veronderstellen dat de hoofdredactie een kruiswoordraadsel eigenlijk te min vond
voor de NRC-lezers en bovendien, zo weten we inmiddels, kwam het Algemeen
Handelsblad al regelmatig met een cryptogram, dus vanuit het oogpunt van
concurrentie was een verzwaring van het aanbod hoe dan ook wenselijk.
Niet bekend is of de kruiswoordpuzzelmaakster – een vrouw dus, als het gerucht tenminste op waarheid berust – dezelfde was die in de oorlog de taak
officieel overnam van Denksport, maar wel weten we dat de hoofdredactie zijn
redacteur binnenland Scheltes verzocht om iets moeilijkers te maken dan een
kruiswoordpuzzel. En zo verscheen er voor de eerste keer op zaterdag 28 oktober 1950 een cryptogram in de NRC onder de kop KRYPTOGRAMMEN. De tekst van
de introductie is te lezen in afbeelding 4.6.
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Afwijkend van wat in De Groene en het Algemeen Handelsblad ter introductie werd
aangeboden, wordt het cryptogram hier niet
ingevoerd als een moeilijker soort kruiswoordraadsel. Er wordt een etymologische
verklaring van het woord kryptogram (in
dezelfde spelling als die van De Groene)
gegeven en daarna wordt het tot dan overheersende kenmerk van het nieuwe genre
– het spelen met anagrammen en metataal –
Afb. 4.6
uitgelegd.
De tekst bevat een programmatische passage die wijst in de richting die Scheltes
is ingeslagen in de loop van de meer dan dertig jaar die hij als cryptogrammenmaker op zijn naam heeft staan. Hij schrijft: ‘Lang niet altijd wordt er bij de omschrijvingen met een letterkeer gewerkt, ook door middel van woordspelingen, klankverwantschap en andere middelen zullen wij trachten, u in deze puzzles zoveel
mogelijk op een dwaalspoor te leiden.’ En inderdaad staat Scheltes niet bekend
als iemand die uitbundig de mogelijkheden van de letterkeer geëxploiteerd heeft.
Wel in het begin, want ook deze eerste puzzel kenmerkt zich door anagrammatische opgaven, zoals ‘Een berg van een taart’ – TATRA, ‘Het Scandinavische land
in het groen’ – NORGE, ‘De Bijb. plaats bij Nazareth in één ronde’ – ENDOR, ‘Wat
een opwinding voor uw moeite’ – EMOTIE. Soms wordt de letterkeer via de band
van de kennis gespeeld, zoals in ‘Als Jupiter zijn gemalin door elkaar schuift,
komt zijn moeder te voorschijn (4)’. Of Scheltes hier op zijn klassieke vingers is
getikt door lezers is ons niet bekend, maar de correctie is snel gemaakt als het
echtpaar Jupiter – Juno wordt vergriekst tot Zeus – Hera, want daarna is het niet
zo moeilijk om hun beider moeder Rhea te vinden.
Ondanks de verleiding van het anagrammatische spel, zijn er toch al wat opgaven bij waarin gemakkelijk de meesterhand van de latere Scheltes te herkennen
is: ‘Een insect krijgt M.O. en zorgt voor de nodige beweging (5)’, ‘Met duizend
erbij kunt u al dat water nog niet afdrogen (3)’, ‘De helft van de snoever ligt in
het water tussen Rotterdam en Delft (4)’, ‘De gemakkelijke baan van de hoofdredacteur van de NRC onder contrôle van Bouw- en Woningtoezicht (7)’. De antwoorden hierop zijn dit keer niet direct meegegeven om de lezers in staat te stellen zelf een oplossing te geven voor de eerste drie ervan: MOTOR, ZEE (M = 1000)
en ZWET. Voor het laatste antwoord ROOILIJN moet men nu weten dat de toenmali-
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ge hoofdredacteur van de NRC Maarten Rooij (1906–1986) heette; een woordspeling. Een echte Scheltes is ‘Een getal dat, op de kop gezet, 3 minder wordt en
toch hetzelfde blijft (5)’. Daarmee – de oplossing is NEGEN – en ook met de hierboven vermelde opgaven steekt hij met kop en schouders uit boven de eerste
proeven van cryptogrammatica in De Groene en Het Algemeen Handelsblad.
Het kruiswoordraadsel bleef in de NRC nog wel bestaan. Het alterneerde lange
tijd met wat vanaf de tweede keer simpelweg kryptogram werd genoemd, al
werd er af en toe ook nog wel ruimte gemaakt voor een invulraadsel of een van
de andere genres. Maar beeldbepalend waren toch wel de hokjesdiagrammen
van kruiswoordraadsel en kryptogram.

4.4 De verdere ontwikkeling
Op dit punt gekomen moeten we pas op de plaats maken om duidelijkheid te
scheppen over hoe we verder gaan. Hoofdstuk 5 schetst het eigen gezicht van
de Nederlandse cryptografie ten opzichte van het buitenland en doet dat op
basis van het materiaal uit de periode die we bezig zijn te beschrijven. Met
name de ontwikkeling van Scheltes is opmerkelijk en ook bepalend voor het
centrale thema in hoofdstuk 5. Daarom is het nodig nader in te gaan op wat hij
precies deed. Om herhaling in het volgende hoofdstuk te voorkomen beperken
we hier onze schets van Scheltes’ ontwikkeling door nog niet al te diep in te
gaan op de taalkundige principes die hij gehanteerd heeft. We beschrijven dus
zo extern mogelijk het ‘weggroeien’ van het anagram aan de hand van zijn werk
bij de NRC in de jaren vijftig tot zeventig. Ook hier hebben we weer steekproeven
genomen, die ons in staat stellen tot voldoende betrouwbare observaties en die
bijdragen aan het beeld dat de ontwikkeling van het Nederlandse cryptogram
goed weergeeft. Deze paragraaf begint met een karakterisering van enkele vormelijke kenmerken van een cryptogram, waarmee het mogelijk wordt om de
ontwikkeling van een cryptograaf te volgen. Het gaat om kenmerken als woordlengte, symmetrie en aantal opgaven in een puzzel. Daarna laten we zien hoe
Scheltes’ cryptogrammen in de loop van de genoemde drie decennia vormelijk
en inhoudelijk veranderen.
Het cryptogram in de NRC was in de beginjaren 1952 en 1953 doorgaans gebouwd
als een hokjesmatrix van 15 × 15. De zwarte hokjes werden er vrijwel altijd zuiver
symmetrisch in gezet net als in een kruiswoordraadsel. Toch waren er verschillen
die nog steeds kenmerkend zijn voor het onderscheid tussen beide soorten
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puzzel. Een kleine steekproef over het einde van het jaar 1952 laat zien dat de
wit-zwartverdeling in een cryptogram uit de NRC nogal anders lag dan in een
NRC-kruiswoordraadsel. De hoeveelheid zwart in een cryptogram komt net als in
De Groene niet onder de 30 procent, terwijl voor een kruiswoordraadsel een
zwartgrens van onder de 20 procent werd aangehouden. Dat is een fors verschil, zoals onmiddellijk duidelijk wordt bij vergelijking in afbeelding 4.7.
In het kruiswoordraadsel hebben woorden van n letters in
het algemeen ook in principe n
kruismogelijkheden. Het woord
in opgave 1 horizontaal telt vier
letters, die elk verticaal ook kunnen worden gevonden. Een letter is dubbelgedekt als hij van
twee kanten bereikbaar is: horizontaal en verticaal. De enige
Afb. 4.7
niet-dubbelgedekte letters in
het deel van de kruiswoordpuzzel in afbeelding 4.7 zijn de vier letters rondom het
zwarte vakje tussen horizontaal 34 en 35 en tussen verticaal 21 en 41, en de letter
rechtsonder die horizontaal doorloopt tussen twee zwarte vakjes. Het cryptogram
rechts levert een geheel ander beeld op: van 1 verticaal zijn twee van de zeven
letters dubbelgedekt en hetzelfde geldt voor 1 horizontaal. Verticaal 2 is wat dat
betreft beter af, want die heeft vier kruisende letters die dubbelgedekt zijn.
Het is interessant om iets verder in de tijd te gaan. Het percentage zwart in het
cryptogram uit 1955 is iets toegenomen: rond de 35 procent. Ook zijn in 1955
de eerste tekenen waarneembaar van het doorbreken van de symmetrie. Maar
van echt belang is de verschuiving in de lengte van de antwoorden. De gemiddelde lengte van de te zoeken woorden is enorm gestegen vergeleken bij de
eerste door Scheltes gemaakte puzzels.
Er zijn twee manieren om gegevens over de woordlengte te berekenen. De eerste is om simpelweg alle antwoorden te tellen op het aantal letters, die bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal opgaven. Daarmee ontstaat een
gemiddelde lengte van de opgave. Die is in 1951 bij Scheltes bijna 6,5. De
steekproeven in 1975, 1980 en 1985 laten zien dat het gemiddelde fors gestegen is naar boven 7.
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De tweede manier is om het aantal antwoorden met een hoger aantal letters
dan 7 te tellen. Ook daarin ontwikkelt Scheltes zich duidelijk.
Deze gegevens zijn belangrijk omdat met het toenemen van de gemiddelde
woordlengte de mogelijkheid om anagrammen te gebruiken bij het componeren
van een opgave afneemt. En de woordlengte van 8 of meer is precies een van
de kenmerken die het Nederlandse cryptogram doet afwijken van de Engelse
crossword. Ook het (gedwongen) loslaten van de symmetrie is niet los te zien
van de ontwikkeling die wordt getoond in afbeelding 4.8.

Op vele stations kom je een stuk historie tegen (11) – RESTAURATIE
Goed begin van de herfst (7) – NAZOMER
Drommels, zo loop je op straat niet in de gaten (7) – DEKSELS
Verticaal 12 maart 1955
Het verzoek voor het eind van een vergadering (9) – RONDVRAAG
IJverig stukje hout (5) – NOEST
Er is meer nodig dan een klomp bevroren water om te takelen (7) – HIJSBLOK
In deze ruimten kan het zeer heet toegaan (5) – OVENS

In hoofdstuk 5 wordt wat hier gesteld
wordt nader uitgewerkt en verder onderbouwd. In dit stadium is het voldoende te laten zien dat de opgaven
van 1955 inhoudelijk al aanzienlijk verschillen van die van 1950 en waarom
dat zo is. Het duidelijkst is dit te maken door voorbeelden. We geven de
willekeurig gekozen opgaven en oplossingen horizontaal van 26 februari
1955 en die van 12 maart van dat jaar,
even willekeurig genomen omdat er
zo’n verrassend leuke in voorkomt.
Afb. 4.8
Horizontaal 26 februari 1955
Kunnen ook tanden hebben om iets te verwijderen (7) – RADEREN
Wat zo is, kan gelost worden (7) – GELADEN
Nagebootste producten zijn toch ook weer oorspronkelijke scheppingen (11) – KUNSTWERKEN
Gedrag is een zaak, die men niet weggeeft – HOUDING
Zulke poëzie maakt o.a. Homerus (7) – EPISCHE
Hemelse muziek is het niet, maar je kunt het muziekstuk wel aan de hemel vinden (4) – MARS
Twee noten bij de thee, dan kun je je niet branden (6) – ASBEST
De een de ander vice versa (6) – ELKAAR
Land uit het lied (4) – DELI
Een rollen van geld (7) – UITGAVE
Zo’n plaats treft ge alleen in een monarchie aan (7) – HOFSTAD
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Tekening, waar meer op staat dan men denkt zo op het eerste gezicht (9) – ZOEKPLAAT
(Wat hiervoor staat is de oplossing) (5) – NIETS
De grootste plassen, die ge kent (7) – OCEANEN
Bij een droevige gebeurtenis zette men een treurig stuk hout op (9) – HUILEBALK
Plant op een dierekop (7) – HANEKAM
Dit kenteken doet wat vochtig aan, maar men kan er gerust overheen schrijven (9) – WATERMERK
Dit ziet er niet solide uit (7) – ONSTERK
Plantendeel, dat men een paard kan geven (5) – SPOOR
10 pct van een eilandje (5) – GEMET
Nuttig mispunt (5) – KLIER

Dit lijkt in niets meer op de eerste proeven van bekwaamheid waarmee het voor
Scheltes begon. Zoals gezegd, we kozen de verticale reeks vanwege de prachtige vondst met het antwoord NIETS en stelden pas daarna vast dat er niet één
anagram in zit en dat er slechts één keer gespeeld wordt met de metataal om
het woord hijsblok te vormen. Maar dat is een mooie en subtiele, net als de
asbest-opgave bij de horizontalen van 26 februari.
De gave om goed met anagrammen om te gaan moet Scheltes tussentijds hebben ontwikkeld. Zo noteren we op 8 maart 1952 ‘Er zit een klein foutje in de
pannespons, anders zou dit wel een leuk stel zijn (4,2,4)’ – SNIP EN SNAP en
‘Vindt men zulke wraakgierige vrouwen in Muiden? Nee! Of Misschien toch? (9)’
– EUMENIDEN. Zijn vertrouwdheid met de klassieken blijkt ook uit het metatalige
spel met ‘Ga te voet met 50 om de bode te zoeken (5)’ – PEDEL (opgebouwd uit
pede en L). Hij kon het wel, maar wilde niet (al te vaak).
Natuurlijk, niet alle opgaven in de twee tabellen zijn even sterk. Sommige antwoorden zoals RONDVRAAG, OVENS, ONSTERK en KLIER smeken om verbetering en
bij het antwoord DEKSELS moeten we wellicht bedenken dat er vroeger meer over
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putdeksels op straat werd gesproken dan nu. De grap met TIENGEMETEN maakt
weer heel wat goed. Inmiddels zien we dat er anno 1955 één anagram voorkomt
in het getoonde materiaal van Scheltes.
We hebben voor de externe geschiedenis ook steekproeven genomen om de
ontwikkeling van de rubriek in de NRC nog wat nader te bekijken: in 1958, 1963
en in 1968. Voor 1958 is te melden dat Scheltes van Kryptogram inmiddels was
overgegaan naar Cryptogram en dat de puzzel nog steeds alterneerde met het
kruiswoordraadsel en soms met andere puzzels. In 1963 heette de rubriek nu
NRCryptogram, een naam die tot het eind in 1970 toe werd gehandhaafd. Het
cryptogram werd zoals gebruikelijk om de veertien dagen geplaatst en in de
andere week verscheen meestal het kruiswoordraadsel. Beide zwierven over de
pagina waarop ook de schaak- en bridgerubriek hun plaats kregen. In 1968 is
Scheltes alleen overgebleven. Hij verzorgt dan wekelijks het cryptogram. Dat
stelde hem in staat om de oplossingen simpelweg te vermelden met: Oplossing
vorige week. Bovendien is duidelijk dat hij vrijwel steeds dezelfde positie op de
pagina had veroverd, rechtsboven. Dat alles wijst erop dat zijn rubriek in elk
geval op de redactie zelf behoorlijk aan prestige had gewonnen en/of dat hij als
eindredacteur mocht bepalen waar zijn schepping terechtkwam.

4.5 De fusie: trouw is gebleken
Scheltes’ positie en die van zijn rubriek kwam ter discussie in 1970 toen tot fusie
van NRC en het Algemeen Handelsblad werd besloten zes jaar nadat beide kranten
waren opgenomen in de Nederlandse Dagbladunie. Daarmee werd een oud fusieplan
in kringen van het Algemeen Handelsblad uit 1929 (om zich met de NRC beter staande te kunnen houden tegen De Telegraaf; informatie uit het archief van het Persmuseum) alsnog gerealiseerd. De fusie in 1970 valt op door de bizarre maar ook
kordate wijze waarop de fusieproblematiek werd opgelost voor de puzzelrubrieken.
De NRC en het Algemeen Handelsblad fuseerden per 1 oktober 1970 tot NRC
Handelsblad. In het overlijdensbericht van Scheltes uit 1987 staat over de periode
van vóór 1960: ‘Een aantal jaren trad Scheltes op als secretaris van de hoofdredactie en tevens was hij belast met de vervaardiging van het wekelijks bijvoegsel, een nieuw verschijnsel in de Nederlandse journalistiek.’ De lezers van dit boek
weten inmiddels dat wij Scheltes een warm hart toedragen, maar hier weigeren
wij de lofrede van de blijkbaar van de NRC afkomstige schrijver van het bericht
te volgen, en als het goed is stemmen de lezers daar ook mee in. Ze hebben im-
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mers gezien dat voor de Eerste Wereldoorlog het Algemeen Handelsblad al een
wekelijks bijvoegsel had en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog ook weer.
Hoe het ook zij, de fusie in 1970 had voor Scheltes de consequentie dat hij niet
meer met de eindredactie werd belast – een functie die hij vanaf 1960 had bekleed –, maar dat hij zich ging bezighouden met de sociaal-economische kant
van de redactie binnenland. Tot ongeveer 1 of 2 uur ’s middags, zo meldt de
jarenlang tegenover hem gezeten oud-redacteur E.J. Moojen. Dan was het bureau ontdaan van het gewone nieuws van die dag en kon Scheltes meestal wel
tijd vinden voor het cryptogram.
Door de fusie lag er plotseling wel een fors probleem op dat bureau, of liever
gezegd op dat van de hoofdredactie, want het Algemeen Handelsblad had net
als de NRC een eigen puzzelrubriek, die verzorgd werd door Ch.E.D. Julien. De
fusie had, zoals zoveel van boven opgelegde operaties, minder prettige kanten:
er was te weinig werk voor te veel mensen, zodat de redacties op het gebied
van cultuur, economie, sport, e.d. moesten worden ontdubbeld. Daarbij kwam
nog de permanente dagelijkse strijd in de krant om het mooiste plekje. Bovendien kwam het hoofdkantoor in Rotterdam.
Als abonnee van het NRC Handelsblad hadden wij nog wel een vage herinnering
aan de bizarre situatie dat er plotseling twee strips in de gefuseerde krant bleken
te staan, waarvan de Bommelstrip op een later moment bleef doorgaan. Maar
pas door de speurtocht in de archieven zagen wij wat wij allang weer vergeten
waren en beseften wij dat er in de maanden oktober en november 1970 zes
weken lang iets heel onplezierigs moet zijn gebeurd voor Julien en Scheltes en
iets heel dramatisch voor de eerstgenoemde van de twee in de zesde week.
We hadden het geluk een van de toenmalige hoofdredacteuren te spreken die
desgevraagd ons vermoeden volledig bevestigde. De hoofdredactie, die toch
al zoveel zorgen aan het hoofd
had om de vrede te bewaren,
bedacht voor de ontdubbeling
van de puzzelrubriek een liberale
list uit de leerschool van het spijkerharde kapitalisme. De lezers
mochten zelf beslissen over de
vraag wie van de twee cryptografen de speelruimte kreeg op de
zaterdag.
Afb. 4.9
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Het woord was daarmee aan de lezer-consument, en de hoofdredactie kon rustig
de oplossing van dit fusieprobleem afwachten. De uitslag kwam op 17 november
1970: Scheltes had met ruime meerderheid zijn tegenstander verslagen.
Niet zo verpletterend dat deze weg
moest: er was voldoende adhesie beDe stembiljetten vielen de afgelopen week niet bij honderden, maar bij duizenden op ons bureau: vergezeld van
tuigd uit kringen van het vroegere
noodkreten die de indruk wekten dat het leven voor de
puzzelaar elke aantrekkelijkheid zou verliezen als ZIJN
Algemeen Handelsblad om de rubriek
puzzel werd afgeschaft. “Dat kunt u ons niet aandoen”,
riepen hele gezinnen ons vooruitlopend op de verkiezingste handhaven, maar Julien moest zich
uitslag toe.
Vandaar dat we uit de uitslag NRCryptogram 2800, Hantevreden stellen met een andere dag
delsbladpuzzel 700, nauwelijks consequenties durven te
trekken. We schijnen het u niet aan te kunnen doen.
in de week, soms op woensdag, soms
De oplossing: het winnende cryptogram elke week in dit
op donderdag.
Z-bijvoegsel, de verliezende – maar voor veel lezers vol-

NRCryptogram wint

strekt onmisbare – variatiepuzzel elke donderdag op de
sportpagina. Is iedereen nu gelukkig?

Afb. 4.10

Scryptogram
Voor wie altijd min of meer in de anonimiteit heeft gewerkt, is het ietwat verbluffend te ervaren dat zoveel lezers
zijn werk waarderen; 2800 NRCryptofans
hebben de moeite genomen hun voorkeur uit te spreken. Voor die aanhankelijkheid ben ik hen dankbaar (zoals moge
blijken uit verticaal 2, 4 en 6). Van mijn
kant hoop ik degenen wier weekends en
huiselijk leven ik voortdurend in de war
stuur, te blijven kwellen met de brekers
van hun – en mijn – hersenen. Zo zullen
van nu af aan geen NRCryptogrammen
meer heten, omdat ze die naam ontleenden aan een krant die als zodanig niet
meer bestaat. De nieuwe “handelsnaam”
is Scryptogram – en dan laat ik het aan
u over uit te maken of scrypt althans
in klank verband houdt met schrijven,
of een vergeeflijke ijdelheid is van de
maker:
H. A. SCHELTES

Afb. 4.11
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Julien werd in 1987 ook niet alsnog
toegelaten tot de plek in het Zaterdags Bijvoegsel, die Scheltes tot zijn
dood innam. Tot aan zijn dood in 1991
bleef Julien bijdragen op de woensdag of donderdag, daarna werd het
puzzelaanbod van NRC Handelsblad
beperkt tot één cryptogram per week,
gemaakt door Scheltes’ opvolger J.J.
Steenhuis. Het leven is soms onbarmhartig, ook in de puzzelwereld.
Het wekelijkse cryptogram van Scheltes in de NRC stond, zoals eerder gemeld, vóór 1970 bekend als NRCryptogram. Die woordspeling moest natuurlijk worden vervangen door een
andere. Het werd Scryptogram. De S
van Scheltes sierde voortaan de rubriek. Na de grote overwinning op
zijn concurrent gaf hij bij de uitleg
van de S voor het eerst zijn identiteit
prijs aan de puzzelaars. Daarna verdween zijn naam weer.

De verticale opgaven 2, 4 en 6 waarvan sprake is in de tekst van afbeelding 4.10
luidden:
2. Zo stipt dat er geen verraad wordt gepleegd (5)
4. Dit bestaat tweemaal om een godin te krijgen (2)
6. Het is uitgekomen, als u zich aan de zijde van de witten schaart (8)

De drie antwoorden staan in de kop van deze paragraaf. De oplossingen voor 4
en 6 laten zien dat Scheltes een meester is gebleven in het door elkaar halen
van objecttaal en metataal.

4.6 De top van het puzzelen
We eindigen hiermee de geschiedenis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling
van het cryptogram in Nederland, omdat de rest van het verhaal zijn natuurlijke
plaats vindt in hoofdstuk 5 na een nadere analyse van enkele van de taalkundige
eigenschappen die het Nederlandse cryptogram uniek maakt ten opzichte van zijn
tegenhangers in andere landen, zoals Engeland, Amerika en Frankrijk. Na die analyse zijn ook de meest recente ontwikkelingen in het genre beter te bespreken.
Scheltes heeft zijn werk bij NRC Handelsblad voortgezet tot zijn dood in 1987,
waarna J.J. Steenhuis als zijn opvolger werd gekozen uit de velen die zich spontaan hadden aangemeld voor de leeggekomen plek. Tot de afvallers behoorden
degenen die zich onbehoorlijk vroeg hadden aangemeld, zo meldde ons een
van degenen die bij de keuze betrokken was.
Scheltes is een van de laatsten geweest die als redacteur werkte op de krant en
in die hoedanigheid ook het cryptogram maakte. Tegenwoordig komt dat niet of
nauwelijks meer voor. Soms wordt, als het om personen gaat, een tussenvorm
gebruikt door iemand aan te duiden als vaste medewerker, maar de feitelijke
situatie is dat de ‘puzzelfabrieken en fabriekjes’ de hoofdleveranciers zijn geworden van puzzels, waaronder het cryptogram. Grotere bedrijven zijn Denksport
(Metro, Rotterdams Dagblad, Kidsweek) en Puzzelsport (de Volkskrant, Algemeen
Dagblad, Elsevier, HP/De Tijd) en kleinere bedrijfjes JFS (Parool), Pzzl.com (Trouw)
en Steenhuis (NRC Handelsblad, Vrij Nederland).
Alle genoemden plaatsen het cryptogram aan de top van het puzzelen en bestrijken
daarmee dat deel van de markt waar diegenen zich thuis voelen die zich aangesproken voelen door het eerste deel van het woord denksport. Afhankelijk van de
grootte bestrijken sommige ervan ook de andere segmenten van de puzzelmarkt,
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HOOFDSTUK 5
die zich niet heeft kunnen onttrekken aan de commercialisering. Op een enkele
incidentele uitzondering na hebben krantenuitgevers verzuimd zich een deel van
die markt toe te eigenen door gebruik te maken van de naam van de krant.
Rondom het wekelijkse cryptogram in de dag- en weekbladen heeft zich enige
jaren geleden een enthousiaste groep mensen gevormd in wat we al hebben
aangeduid als het Cryptogenootschap. Het ontstaan hiervan is interessant omdat het kan worden gezien als een reactie op de zojuist beschreven verandering
in de rol van de kranten in onze puzzelcultuur. Hoofdstuk 2 en dit hoofdstuk
lieten zien dat het de kranten waren die ervoor hebben gezorgd dat zowel het
kruiswoordraadsel als het cryptogram bij het publiek vertrouwd raakten. Zoals
al opgemerkt, moet er een omslagpunt zijn geweest waarop de kranten hun
taken in dezen overdroegen aan derden.

Afb. 4.12

Ze bleven wel doorgaan met het plaatsen van puzzels, maar waren de last van
het ontwerpen ervan kwijt. Ongetwijfeld heeft dat ook te maken met het feit dat
sinds de jaren tachtig de computer als hulpmiddel bij het maken van puzzels
wordt gebruikt. De enige uitzondering hierop zijn de logische puzzel en het
cryptogram. Daar is denkwerk en originaliteit voor nodig. De kunstmatige intelligentie is nog niet zo ver dat zij in staat is om het creatieve gedrag van cryptografen te modelleren. Daarom blijft anders dan bij schaken dit deel van de menselijke intelligentie en originaliteit voorlopig uniek menselijk.
De enige echte speelplaats voor het innovatieve vernuft dat nodig is om het cryptogram verder te ontwikkelen, is op dit ogenblik de website van het Cryptogenootschap in afbeelding 4.12, omdat het de plek is waar nieuwe vondsten worden
getoond. We komen daar aan het einde van hoofdstuk 5 nog op terug.

124

Het eigen gezicht van Nederland

5.1 Twee titels, twee modellen
Wij kennen twee boeken waarvan de titel gevolgd wordt door een getal tussen
haakjes, zodat onmiskenbaar verwezen wordt naar een puzzelopgave. Het eerste boek is van Liesbeth Koenen. Het heet Het vermogen te verlangen (9 letters).
Gesprekken over taal en het menselijk brein. Het verscheen in 1990. Het is een
interessant boek, waarin elk van de achttien hoofdstukken een interview bevat
met een taalkundige over zijn of haar vak. Taal is een rijk onderzoeksgebied en
daardoor biedt het boek een gevarieerde kijk op wat er gaande is. Liesbeth
Koenen is in Nederland bekend als wetenschapsjournaliste en zelf opgeleid als
taalwetenschapper. Ze koos de titel omdat een van de interviews werd gehouden met een taalkundige die het cryptogram als taalspel had bestudeerd. Vandaar de speelse titel. Het werkwoord verlangen moet worden gelezen als ‘talen
(naar)’ en het zelfstandig naamwoord vermogen als ‘kunde’, zodat de titel van
het boek eigenlijk luidt: Taalkunde. Gesprekken over taal en het menselijk brein.
Ook in die zin is de titel van het boek gelukkig gekozen, en in 1997 volgde er
dan ook een uitgebreide herdruk met 33 interviews.
Het andere boek is van Sandy Balfour. Het verscheen in 2003 en heeft als titel
Pretty Girl in Crimson Rose (8). A Memoir of Love, Exile and Crosswords. De ondertitel geeft de drie aspecten die het tot zo’n bijzonder boek maken. Het vertelt
op boeiende en vaak ontroerende wijze over de schrijver zelf, die in 1983 samen
met zijn vriendin om politieke redenen uit Zuid-Afrika wegging. Ze vestigden
zich in Engeland, waar Balfour als producent ging werken bij de BBC. Het boek
beschrijft het moeizame proces van aanpassing aan een andere cultuur, want
ondanks een Engelstalige opvoeding wordt hij toch als allochtoon beschouwd.
Op de subtiele wijze die gereserveerd is voor blanke allochtonen, maar toch.
Balfour raakt via zijn vriendin, die aan het eind van het boek nog steeds wordt
aangeduid als girlfriend maar inmiddels wel drie kinderen met Balfour heeft,
verslaafd aan de crossword. Voor hem is het een middel om zijn ballingschap
zo onzichtbaar mogelijk voor zichzelf te maken. Via de crossword kan hij zich
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bijna Engelsman voelen. Het boek is een zeer geslaagde beschrijving van een
aanpassingsproces aan een cultuur die net als de onze niet altijd vriendelijk is
voor buitenstaanders.
De Pretty-Girl-titel is voor Nederlanders vrij duister. Zelfs iemand die vloeiend
Engels spreekt en gewend is cryptogrammen op te lossen, zal toch behoorlijk
veel moeite hebben met de oplossing. Hier komt-ie: Crimson = red (wist u dat?
Het is purperrood), pretty girl = belle (bien étonnées de se trouver ensemble,
‘old-fashioned’ staat er in woordenboeken bij). Stop belle in red en je krijgt
rebelled. En dat verklaart de aanwezigheid van het woord rose dat hier niet als
roos moet worden vertaald maar als de verleden tijd van het werkwoord to rise.
Een andere opgave die door het boek heen een rol speelt is: Linguist and philosopher writing in prison. Je moet om te beginnen dan al weten dat choky een
ander woord is voor prison. Geen Nederlander hoeft zich overigens te schamen
voor het niet-kennen van dit woord, want volgens www.wordreference.com/definition/choky is het een niet al te vaak gebruikt slang-woord. Vervolgens moet
je weten dat het gebruik van in in de opgave meestal niet een echte plaatsaanduiding is, maar dat het metatalig gebruikt wordt om aan te geven dat een
woord in een ander woord geplaatst moet worden net als in het voorbeeld van
de pretty girl. Dus er moet iets in het woord choky worden geplaatst zodat er
een nieuw woord ontstaat. Als regelmatig crossword-puzzelaar weet een Engelsman ook dat writing vaak wordt afgekort als ms, een afkorting voor manuscript.
Stop ms in choky en je krijgt de Amerikaanse linguïst en filosoof Noam Chomsky, die in de taalkunde als een soort Darwin of Einstein van de linguïstiek bekend staat en bij het grote publiek vooral bekend is om zijn opmerkelijk radicale politiek-maatschappelijke denkbeelden.
Nog één opgave uit Balfours boek, namelijk die waardoor hij zich eindelijk in
Engeland thuis kon voelen, prachtig beschreven doordat hij de laatste oplossing van een moeilijk crossword vindt tijdens een autorit in Afrika. Hij heeft een
lifter meegenomen, met wie hij praat over de wedstrijd Arsenal–Everton, waarvan het verslag op de radio wordt uitgezonden (onze nationale trots kan zelfs
even gestreeld worden wanneer Dennis Bergkamp vermeld wordt als maker van
een van de doelpunten). In zijn hoofd is Balfour ondertussen bezig met de nog
ontbrekende oplossing van de opgave XI ay 100. Hij heeft inmiddels al drie letters gevonden – . V . R . O . – zodat het gaat om het vullen van de vier met
puntjes aangeduide lege hokjes. En plotseling heeft hij het! XI is een elftal, ay
komt voor in de Engelse uitdrukking ever and ay, en 100 is een score in cricket
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die kan worden aangeduid door de naam ton. Dus: EVERTON.
Door het enthousiasme over het vinden van de oplossing ziet Balfour de koe
niet die op de weg loopt en ontsnappen hij en zijn lifter aan de dood in een
botsing die wonderwel goed afloopt, ook voor de koe. De vrouw die de huurauto later inspecteert, ziet de minieme sporen van een hoefafdruk op de motorkap maar kan die niet goed duiden. Zij brengt haar wantrouwen over het door
Balfour aangevoerde excuus dat spelende kinderen vermoedelijk de oorzaak
waren van de lichte beschadiging – hoe leg je in godsnaam een afdruk van een
koeienpoot op de motorkap uit? –, onder woorden met de ietwat misprijzende
zin: ‘You’re English, aren’t you? I recognised your accent.’ De aanpassing heeft
haar beslag gekregen. Een fantastisch boek, doordat het zo levendig de denkprocessen beschrijft die in Engeland nodig zijn om een crossword op te lossen.
In veel situaties die Balfour als filmproducent in werkelijkheid meemaakt, duiken
onverwacht oplossingsstrategieën op die het Engelse crossword kenmerken.
Het Pretty-Girl-voorbeeld kan vernederlandst worden. Een opgave als: ‘Die keurige
persoon was in onovertrefbare vorm oppermachtig (9)’ werkt op dezelfde wijze
als Balfours boektitel. Een keurige persoon is een heer. Iemand die in onovertrefbare vorm is, is de beste. Het in geeft aan dat heer in het woord beste moet
worden geplaatst. Dat wordt dus: BEHEERSTE. Een semantische aanwijzing wordt
gegeven door de omschrijving ‘was oppermachtig’. En daarmee hebben we de
tegenhanger van de rose-informatie in Balfours titel. Mudde’s Puzzelwijzer uit
1984 geeft een voorbeeld uit de praktijk van Denksport: ‘Het bovenmatig profiteren van de prooi in expressie (10)’. Het antwoord hierop is UITBUITING, omdat
het woord buit (= prooi) hier is ingebed in het woord uiting (= expressie).
Het spel van objecttaal en metataal kan in Nederland net als in Engeland gespeeld worden. We gaven de twee Nederlandse voorbeelden om iedereen die
regelmatig cryptogrammen oplost het directe gevoel te geven dat het hier toch
zo niet aan toegaat. Dit soort opgave heeft in Nederland nooit de populariteit
van het cryptogram bepaald. Sommige cryptografen kunnen het overigens wel,
zoals Scheltes die een schitterende bedacht in februari 1951, een die kan wedijveren met het Everton-geval. Zijn opgave luidde: ‘2 × 50 in 10 is oplichting’ met
als oplossing TILLEN. Het getal 10 moet eerst worden omgezet in het woord tien,
voordat de inbedding van de twee Romeinse LL’en kan plaatsvinden. Dergelijke
diamantjes zijn zeldzaam.
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De drie voorbeelden uit Balfours boek zijn kenmerkend voor de Engelse crossword; bij ons zijn de cryptografen een andere kant uitgegaan, met name Scheltes. Op het waarom en hoe daarvan gaan we nu in aan de hand van de twee
boektitels die genoemd werden aan het begin van dit hoofdstuk. De Nederlandse boektitel en de Engelse boektitel lijken op een verrassende wijze model
te staan voor belangrijke verschillen tussen het Nederlandse cryptogram en de
Engelse (cryptic) crossword.

5.2 De crossword in de Engelse taal en cultuur
Tegenwoordig studeert iemand in Nederland niet meer Engelse taal- en letterkunde, maar Engelse taal en cultuur. Letterkunde wordt gezien als onderdeel van
een groter geheel aan waarden die tot de cultuur van een land gerekend worden.
Taal wordt dan gezien als de toegang tot die cultuur. Wij draaien de volgorde
van het paar ‘taal en cultuur’ om en bekijken eerst de inbedding van de crossword in de Engelse cultuur, waarna we ingaan op enkele eigenaardigheden van
het Engels. Dat laatste is nodig om echt te begrijpen hoe het komt dat de Engelse crossword zo verschilt van de Nederlandse tegenhangers: het kruiswoordraadsel en het cryptogram. De verschillen die we in dit hoofdstuk bespreken zijn
voor een deel cultureel bepaald maar voor een ander deel ook taalkundig.
5.2.1 Engelse cryptografen
De meeste van de opgaven in de eersteling van Arthur Wynne kunnen getypeerd
worden als definitorisch in de zin van ‘gekarakteriseerd door een woordenboek’.
Dat geldt voor de opgave-antwoordparen als ‘To cultivate (4)’– GROW, ‘An animal
of prey (4)’ – LION en ‘To agree with (4)’ – SIDE. Maar Wynne maakte ook opgaven
als ‘What bargain hunters enjoy (5)’ met het antwoord SALES. Er zijn er nog meer
van dat type: ‘What we all should be (5)’ – MORAL, ‘Found on the seashore (4)’
– SAND en ‘What this puzzle is (4)’ – HARD. Aan dit soort frivoliteiten is vanaf het
begin de toegang tot de Nederlandse puzzels ontzegd. Dat heeft grote gevolgen
gehad voor de puzzelcultuur in ons land, want de beperking tot de woordenboekdefinitie in Nederland heeft zich voortgezet in het cryptogram, dat immers
werd beschouwd als een soort kruiswoordpuzzel.
In Engeland ging het heel anders. Daar verscheen de eerste puzzel in 1924 en
deze stond net als in Amerika ook nog overwegend in het teken van de woor-
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denboekdefinitie. Het was Edward Powys Mathers die besloot daarvan af te
stappen toen hij onder het pseudoniem Torquemada vanaf 1926 voor The Observer ging werken. De schuilnaam was niet slecht gekozen: de echte Torquemada was grootinquisiteur van de Spaanse inquisitie aan het eind van de vijftiende eeuw. Het genre ging daarmee definitief de kant uit die Wynne al gewezen had met opgaven die de woorddefinitie ontstegen. Vrijwel geen enkele
opgave in de traditie van Torquemada kan worden gezien als het vinden van
een woord door vervanging op basis van synonymie of hyponymie. En dat geldt
eigenlijk voor alle cryptic crosswords sinds Torquemada. Die van hem zijn voor
een niet-ingewijde niet-Engelsman zo lastig dat ze zelfs met antwoorden erbij
niet echt goed te begrijpen zijn. Ze werden echter uitermate populair.
De opvolger van Mathers bij The Observer werd in 1939 D.S. Macnutt. Hij koos
als schuilnaam Ximenes, een naam die in de geschiedenis toeviel aan de opvolger van Torquemada de grootinquisiteur. De NRC van 10 februari 1951 schreef in
een artikel ‘De puzzelende Engelsman’ dat Ximenes zijn opgaven zo ingewikkeld
maakte ‘dat men in Fleet Street verhalen vertelt van zelfmoorden op Zondagavond, van gebroken levens en echtscheidingen, van kindermishandeling en
aanvallen van krankzinnigheid, dank zij vaders verslaafdheid aan de geestelijke
tormenten van Ximenes’. Het artikel beschrijft een soort gekte die sterk lijkt op
die waarover al werd geschreven in de jaren twintig toen de crossword nieuw
was. Vijfentwintig jaar later bestond er nog steeds een voor buitenstaanders
waarneembaar enthousiasme voor het puzzelen in Engeland. De verbazing in
het NRC-artikel over het gedrag van de Engelsen laat zien dat dit blijkbaar afwijkt
van wat de schrijver ervan in Nederland gewend was.
De populariteit van het genre werd vergroot doordat alle belangrijke Engelse kranten meededen. The Times had vanaf 1930 Adrian Bell. Deze zette vijftig jaar lang
zijn stempel op het genre en deed dat zo goed dat de Times Crossword uitgroeide
tot een soort standaard voor wat een crossword moet zijn (Greer, 2001). Deze
standaard is onder zijn opvolger Brian Greer gehandhaafd. Ook The Guardian heeft
een prestigieuze crossword, die gemaakt wordt door Araucaria. Bij The Listener
zwaaide A.F. Ritchie een tijd lang de scepter onder de beroemde schuilnaam
Afrit. Afrit heeft de gouden regel voor de Engelse cryptograaf op zijn naam
staan: ‘You need not mean what you say, but you must say what you mean.’
De niet-uitputtende opsomming van de cryptografen hierboven (setters genoemd) laat zien dat elke krant vanaf de jaren dertig iemand had voor de uitermate populaire crossword-rubriek. De geschiedenis van elk van deze personen
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is bekend bij het lezerspubliek. Als gevolg daarvan zijn er ook veel anekdotes.
De ruimte ontbreekt hier om die soms heel amusante verhalen te geven, maar
een ervan is te aardig om niet te vertellen.
Millington (1974) beschrijft hoe een officier van de inlichtingendienst op zaterdag 27 mei 1944, dus bijna een week voor de geplande landing in Normandië,
de crossword van de Daily Telegraph met extra grote aandacht bestudeerde,
omdat daarin eerder die maand als oplossingen van opgaven al de woorden
OMAHA en UTAH waren verschenen, in die periode codewoorden voor twee van de
landingsstroken aan de Normandische kust. Groot was de schrik van de officier
toen hij op die zaterdag als antwoord op ‘ – but some bigwig like this has stolen some of it at times’ OVERLORD moest invullen, zoals bekend, de naam voor
de hele operatie. Maar de verbijstering sloeg toe toen de officier als oplossing
voor ‘This bush is a centre of nursery revolutions’ MULBERRY moest invullen en ten
slotte voor ‘Brittania and he hold for the same thing’ NEPTUNE, de codenaam
voor het marinedeel van de geallieerde operaties. De door het bezoek van twee
officieren van de Intelligence totaal verraste maker van de puzzel Leonard Sidney Dawe kon de beide heren er pas na lange tijd van overtuigen dat het plaatsen van de vijf opgave-antwoorden in die maand op puur toeval berustte.
Het was overigens niet de enige keer dat crossword-puzzelen werd aangezien voor
het verbergen van informatie bedoeld voor spionnen. Zo werd een Engelsman in
de jaren dertig de toegang tot Italië ontzegd omdat hij een krant met een half ingevulde crossword bij zich had, waarop de douane besloot dat dit te verdacht was.
Bijna honderd jaar eerder had de Franse componist Hector Berlioz, overigens ook
bij de Italiaanse douane, een probleem toen een douanier bij het bekijken van
de partituur zicht kreeg op de kreten van het hellekoor aan het eind van zijn
opera La damnation de Faust. De tekst ervan – Has! Has! Tradioun Marexil fir
Trudinxé burudixé. Fory my Dinkorlitz… – werd aangezien voor geheimtaal. Het was
in de tijd dat het woord cryptogramme in het Frans net in gebruik genomen was.
Het wordt tijd om de externe geschiedenis te verlaten onder verwijzing naar
Millington (1974) en Arnot (1981) als uitstekende introducties.
5.2.2 De Engelse crossword-cultuur
De drie opgaven die de inlichtingenofficieren in 1944 zo aan het schrikken
brachten, zullen de lezers van dit boek vermoedelijk toch wel tot het inzicht
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hebben gebracht dat het voor Nederlanders, ook al spreken ze goed Engels,
vrijwel onmogelijk is om een Engelse crossword te doorgronden. Voor de Engelstalig opgevoede Zuid-Afrikaan Sandy Balfour duurde het meer dan tien jaar
voordat hij er iets van begon te begrijpen. De enige oplossing die voor ons
oplosbaarheid suggereert is NEPTUNE, omdat daarmee om een ons bekende eigennaam uit de mythologie wordt gevraagd.
Deze moeilijkheidsgraad is voor een deel bepaald door onze kennis van het
Engels: die is toch altijd weer minder groot dan wij zelf vaak geneigd zijn te
denken. Troost u, Engelsen die vloeiend Nederlands spreken zullen ook niet
direct weten dat het woord lik kan staan voor gevangenis, net zoals Nederlanders die vloeiend Engels spreken waarschijnlijk struikelen over choky. De moeilijkheidsgraad wordt vooral bepaald door een al of niet actieve deelname aan
het leven van alledag. In Frankrijk, waar de mots croisés meer lijken op de Engelse crossword dan op ons Nederlandse kruiswoordraadsel, moeten lezers van
het Franse dagblad Le Monde echt ook ingesteld zijn op toespelingen die gemaakt worden op zaken en gebeurtenissen die kort ervoor in de krant zijn besproken. Ook bij een minder courante aansluiting op het nieuws moeten Fransen en Engelsen weten wat er zoal gaande is in de maatschappij op het gebied
van politiek, kunst en cultuur, geschiedenis, filosofie, en allerlei andere domeinen waar mensen over schrijven en praten. Zo niet, dan worden opgaven al snel
ontoegankelijk, omdat ze voor een belangrijk deel uitgaan van bestaande kennis van de wereld en minder van kennis van woordbetekenis.
De enige opgave in de eerste maand na introductie van de kruiswoordpuzzel in
Nederland in 1925 die een beetje in de buurt komt, is in Het Leven ‘Waar we in
Maart last van hebben’ met als antwoord KATERLIEFDE. Die lijn is niet doorgezet
in Nederland. De eerste puzzel in het Algemeen Handelsblad is serieus van
toonzetting, die in Het Leven ook, en dat gaat direct zo door in de eerstvolgende puzzels, waarmee blijkbaar de toon voorgoed is gezet.
Waarom de Engelsen de andere kant uit zijn gegaan, terwijl zij zich toch ook
hadden kunnen beperken tot een woorddefinitiespel – het is aan cultuurfilosofen om dat haarfijn uit te leggen. De wending die het puzzelen in Engeland nam
door de ophoging van de moeilijkheidsgraad, heeft vermoedelijk ook te maken
met de highbrow-cultuur die blijkbaar beter mogelijk is in een land als Engeland
dan in Nederland. Iedereen weet nog hoe Inspector Morse geregeld bezig was
met de crossword uit The Times. Maar hij had dan ook een opleiding in Oxford
achter de rug en liet niet na dat te laten merken. (Wie de literatuurlijst achterin
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bekijkt, ziet dat diens geestelijke vader Colin Dexter voor twee boeken over de
crossword een voorwoord heeft geschreven.)
Wie deze lijn doortrekt constateert dat het puzzelen in Engeland in de jaren
twintig en dertig werd opgenomen in gegoede kringen, waar een academische
opleiding normaal was en ook een vereiste om mee te komen. Belangrijk is dat
ook prestigieuze schrijvers als W.H. Auden, P.G. Wodehouse en Bertrand Russell
zich niet schaamden voor hun betrokkenheid. Het gevolg van deze acceptatie was
dat puzzelmakers een spelvorm ontwikkelden waarin een zwaar beroep werd gedaan op intellectuele kennis, vaak kennis van de klassieken, maar ook kennis van
de geschiedenis, de cultuur, klassieke muziek (waaronder de opera) en dergelijke. Morse onderscheidde zich er duidelijk mee van zijn subalterne metgezel.
Met de wending naar de highbrow-cultuur werd automatisch de rol van het
woordenboek minder centraal dan bij ons, waar het puzzelen vanaf het begin
echt een woorddefinitiespel is geworden en gebleven. In die zin is er wel een
groot cultureel verschil: bij ons wordt van oudsher het etaleren van rijkdom niet
echt op prijs gesteld en dat geldt blijkbaar ook voor de rijkdom van intellect,
geest en opleiding.
Als een elite zich stort op een bezigheid (tennis, golf, cricket) duurt het niet al
te lang voordat de sociale klassen eronder die bezigheid overnemen. Zo moet
het ook in Engeland zijn gegaan met het puzzelen. Met als gevolg dat iedereen
toegang heeft tot die bezigheid, althans iedereen die mee wil tellen.
5.2.3 Het Engelse verschil tussen woord en begrip
Van de honderdduizenden die ooit op het Museumplein zijn geweest om er te
demonstreren of om een of ander kampioenschap te vieren, hebben vermoedelijk weinigen de moeite genomen eens aandachtig te kijken naar het woord
onder het timpaan aan de voorkant van het Concertgebouw: CONCERT-GEBOUW,
met een streepje tussen de twee samenstellende woorddelen.
Het woord met het streepje moet zijn aangebracht tijdens de bouw in de jaren
1883–1888. In die tijd was concert-gebouw, als aanduiding voor een gebouw
waarin concerten werden gegeven, nog een ongewoon woord: de muziekpraktijk waarin symfonieorkesten in een vast gebouw spelen, begon toen net. Het
streepje geeft onwennigheid aan. Latere generaties zijn het woord gaan schrijven zoals Nederlanders dat horen te doen met een samengesteld woord dat één
begrip uitdrukt: aan elkaar. Engelsen schrijven concert hall, Fransen salle de

132

concert. Duitsers doen het zoals wij (eigenlijk moeten we zeggen: wij doen het
zoals zij): zij zeggen Konzerthalle of Konzertgebäude.
Soms gebruiken Engelsen ook een streepje, zoals in split-screen, red-eye,
home-grown en fox-hunt, en als te veel spaties in een woord voor het lezen te
lastig zijn, zoals in black-chested snake eagle, waar wij zwartborstslangenarend
voor hebben. Het Engels heeft wel samengestelde woorden waarvan de delen
aan elkaar worden geschreven zoals in blackberry, lighthouse, concertgoer en
foxhound, maar de tendens is toch om woorden los te schrijven, bijvoorbeeld
concert hall, Concertgebouw orchestra, conference call, muslim activist en violin
concerto, waar wij de equivalenten aan elkaar schrijven: concertgebouworkest,
muziekpraktijk, moslimactivist, vioolconcert, etc.
Het antwoord op de opgave ‘Het vermogen te verlangen (9 letters)’ is TAALKUNDE.
Het woord taalkunde is een samenstelling, net als taalbeheersing en taalvermogen.
Alle aan elkaar geschreven. Vertalen we de laatste twee woorden in het Engels dan
krijgen we language mastering en language competence. De Fransen vertalen
ons woord taalfout als faute de grammaire en taalonderwijs als enseignement
d’une langue. Duitsers, ten slotte, schrijven Sprachwissenschaft, Sprachunterricht.
De Duitsers overtreffen ons in de neiging om woorden aan elkaar te smeden,
zoals in het beruchte: Eisenbahnknotenpunkthin-und-herschieber. Maar wij kunnen het toch ook wel, want het langste woord dat ooit ingevuld moest worden in
een Nederlands kruiswoordraadsel is het 76 letters tellende APOTHEKERSASSISTENTENOPLEIDINGSSCHOOLLABORATORIUMONDERZOEKSRESULTATENVERSLAG. Het Frans kan en
doet dit niet. Het Engels zit op dit punt dichter bij het Frans, zoals het Nederlands dichter bij het Duits zit. Of misschien zat, want het geschreven Nederlands
wordt tegenwoordig nogal getroffen door een sluipende vorm van anglicisme.
Uit het wetenschappelijk aanvragencircuit zijn de volgende voorbeelden met groot
gemak opgepikt: pionier subsidie, antibiotica secretie, publicatie lijst, galweg
obstructie, patiënt gebonden, etc. Het zijn geen verschrijvingen, maar vaak vertalingen van courante termen uit het Engels. Ook in kranten zien we deze invloed
van het Engels. Piet Borst, een goed stilist in zijn NRC Handelsblad-column en
meestal wel een goed toepasser van de regel van het aaneenschrijven van samengestelde woorden, had het toch over een virus afweersysteem en over DNA onderzoekers in plaats van over virusafweersysteem en DNA-onderzoekers tot hij
door een lezer op de vingers werd getikt.
Wat betekent het los schrijven? Voor het geschreven Engels betekent het een
groter verschil tussen woord en begrip dan in talen waar een samengesteld
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woord aan elkaar geschreven wordt. Het Engelse concert hall heeft in geschreven vorm twee woorden, die samen één begrip vormen; het Nederlandse concertgebouw is één woord dat betrekking heeft op één begrip.
Taalgebruikers doen meestal niet al te moeilijk over het verschil tussen woord
en begrip. Ze zeggen met volle overtuiging zinnen als: ‘Het was in één woord
een heerlijke avond’, terwijl ze er drie zeggen. Drie woorden, één begrip. Woord
en begrip liggen dicht bij elkaar, maar de conventie om in geschreven taal een
begrip als ‘gebouw waar concerten worden gegeven’ te schrijven als concertgebouw en niet als concert gebouw, heeft veel meer gevolgen voor ons lezen dan
men geneigd is te denken.
Recent leespsychologisch onderzoek van De Jong et al. (2002), waarin het gaat om
de snelheid waarmee woorden bij het lezen uit het geheugen worden opgehaald,
maakt duidelijk dat de Engelse conventie nadelen heeft voor de lezer. Kort gezegd,
de spatie na het lezen van concert in concert hall houdt onnodig opties open die
ontbreken in het aan elkaar geschreven woord concertgebouw, dat als geheel wordt
opgehaald uit het geheugen. Nu kan men met resultaten van dergelijk onderzoek
veel kanten op. De genoemde nadelen zullen dan ook wel weer gecompenseerd
worden, maar voor onze doeleinden blijft toch belangrijk dat de Engelse conventie diepgaander gevolgen heeft dan men op het eerste gezicht zou denken.
Een van die gevolgen vormt de leidraad voor de rest van dit hoofdstuk. Het
uitgangspunt is dat de Engelse crossword puzzle in al zijn varianten met het
Nederlandse cryptogram en het kruiswoordraadsel gemeen hebben dat het een
spel is waarin het vinden van een woord centraal staat: er wordt in principe
gevraagd naar een oplossing die uit één woord bestaat.
In de puzzelopgaven van beide talen zijn er wat dit betreft uitzonderingen. In
Engeland zijn dat gevallen als:
Oedipus complex is evident in Catholic organisation (4,3) – OPUS DEI
Strike about to become isolated (3,3) – CUT OFF
Unconstrained gate – it’s favourable for progress (4,6) – EASY WICKET

In Nederland:
Zich zwaar gedragen ligt voor het opscheppen (3,4) – DIK DOEN
Onderdeel van een vuile oorlog (3,3,6) – MET MODDER GOOIEN
Bekentenisroman (4,4) – OPEN BOEK
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Voor beide landen kan men niet zeggen dat deze uitzonderingen zeldzaam zijn,
maar het scheelt per cryptograaf. In Nederland bezondigt Jan Meulendijks in de
Volkskrant er zich nauwelijks aan, Piet Burger deed dat ook zelden in Elseviers
Magazine, en met hen vele andere cryptografen. Puzzelbladen doen het ook
niet of nauwelijks. De enige opvallende uitzonderingspositie in Nederland wordt
ingenomen door J.J. Steenhuis in NRC Handelsblad, die meer dan enig ander de
vrijheid neemt om uitdrukkingen en collocaties zoals open boek op te nemen.
Als het juist is dat de crossword in het Engels gaat om een woordspel – en
weinigen zullen zich tegen die stelling verzetten – zodat daar ook een zekere
weerstand bestaat tegen het vragen naar een oplossing die bestaat uit meer
dan één woord, wat volgt daar dan uit? Met andere woorden, als wij concertgebouw hebben als mogelijk antwoord op een opgave, terwijl de Engelsen in
principe niet kunnen beschikken over concert hall als mogelijk antwoord, wat
zegt dat over de wijze waarop het spel in de beide talen gespeeld wordt?
Het antwoord daarop is simpel: het zegt veel meer dan men op het eerste gezicht zou denken. Veel meer, want er wordt door voorspeld dat de gemiddelde
woordlengte van de antwoorden in een Nederlands cryptogram langer zal zijn
dan die in een Engelse crossword. En grotere lengte van de antwoorden schept
nieuwe typen opgaven.

5.3 Het Nederlandse cryptogram
5.3.1 I-poten
In Nederland werd het kruiswoordpuzzelen na de introductie ervan, anders dan
in Engeland, een woordenboekspel waarin de betekenis van woorden centraal
staat. Het spelen met woordvormen zoals de Engelsen zijn gaan doen vanaf het
moment dat Torquemada daar aan het eind van de jaren twintig populair werd,
doet een beroep op andere interesses en ook andere capaciteiten dan het oproepen van woorden uit het geheugen.
In 1949 deed zich in Nederland de tweede gelegenheid voor om het spel in te
richten langs de lijnen die toen al in Engeland waren getrokken. Hoofdstuk 4 liet
zien dat de cryptografen van De Groene en van het Algemeen Handelsblad daar
in hun anagramuitspattingen ook van uitgingen. Er waren dus aanzetten genoeg
om de Engelse lijn te ontwikkelen. Toch is in de jaren vijftig een richting gekozen
die het Nederlandse cryptogram de kenmerken heeft gegeven die het nu heeft:

135

meer die van een betekenisspel dan van een spel met betekenisloze vormen.
In die ontwikkeling lijkt de aard van het Nederlands zelf te hebben meegespeeld. Dat wil zeggen: doordat cryptografen onbewust wetten van het Nederlandse taalsysteem hebben gevolgd, is er een genre gegroeid dat alleen in Nederland kon ontstaan, omdat het Nederlands een bepaalde eigenaardigheid
heeft die het Engels niet kent.
Op dit punt gekomen is het nodig om aandacht te besteden aan de typologie van
het cryptogram in Verschuyl (1988–95; 2004), omdat daarmee verduidelijkt kan
worden waarom het Nederlandse cryptogram zo’n eigen gezicht heeft gekregen
en daarmee afwijkt van de Engelse crossword. De typologie heeft als uitgangspunt dat de basisverhouding tussen opgave en antwoord in een kruiswoordpuzzel
ook het cryptogram bepaalt: het cryptogram is inderdaad een ingewikkelder vorm
van de kruiswoordpuzzel, omdat woordenboekdefinities mee blijven doen. De
kruiswoordpuzzel berust op de afspraken zichtbaar gemaakt in afbeelding 5.1.

–

vogel















In een kruiswoordraadsel wordt ‘Vogel (4)’ gevraagd en een mogelijk antwoord
is GIER. Op dezelfde wijze is FLESSEN een antwoord voor ‘Bedriegen (9)’. Voor
‘Zalf (7)’ is POMMADE een goed antwoord.
Elk van de lijntjes in afbeelding 5.1 is een I-poot,
die de opgave en de oplossing in een kruiswoordpuzzel met elkaar verbindt. De kern van een kruiswoordraadsel is dat er sprake is van een enkelvoudige I(nclusie)-poot. Woordenboekdefinities berusten op inclusie (een gier is een vogel, maar niet
elke vogel is een gier), zodat de I-poot de essentie
van het kruiswoordraadsel goed karakteriseert. Een
Afb. 5.1
cryptogram is, zo bezien, een spel met meer dan
één I-poot.
Het is mogelijk twee hoofdsoorten te onderschei–
geld
mest
vat
den die kenmerkend zijn voor het Nederlandse









cryptogram: het V-type en het H-type.


















 


ton

gier

Afb. 5.2
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5.3.2 Het V-type
De aard van het V-type wordt onmiddellijk duidelijk
met twee voorbeelden.

Het linkervraag-antwoordpaar is: ‘Vogelmest (4)’ – GIER. De kruiswoordopgave
‘Vogel (4)’ heeft als mogelijk antwoord GIER, maar ‘Mest (4)’ kan ook GIER als
antwoord opleveren. De opgave ‘Geldvat (3)’ levert om dezelfde redenen twee
keer TON op. Vanuit het antwoord gezien is er sprake van homonymie: het
woord gier wordt voor (minstens) twee verschillende zaken gebruikt en datzelfde geldt voor ton. Soortgelijke voorbeelden zijn:
In de Engelse crossword komt
het V-type ook voor. Het geeft
uitdrukking aan dubbelzinnigheid. Veel grappen zijn ook
gebaseerd op de onverwachte tweede betekenis die gaat
meespelen, zoals bij het woord
Tabel 1: Voorbeelden V-type
flessen. Het is belangrijk te
zien dat het V-type het meesAfb. 5.3
te voorkomt bij woorden van
twee tot zes à zeven letters.
De grens ligt ongeveer bij zeven letters, hoewel er boven die grens ook dubbelzinnige woorden voorkomen als mogelijke antwoorden op opgaven van het
V-type, zoals SNELBINDER, FLIEREFLUITER. De V boven de acht letters komt bovendien vaak voor samen met het nu te bespreken type.
B
Gescheurd1 document2
Geschonken1 informatie2
Licht1 zakken2
Tamelijk1 ongebonden2
[Meer religie]1 [voor mensen die vastzitten]1
Gebied1 [dat liefheeft]2
Bedriegen1 [met drank]2
Groep(-s)1 eten2

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

A
stuk
gegeven
stralen
vrij
kerker
kust
ﬂessen
kliek

5.3.3 Het H-type
Het H-type is zichtbaar in de volgende voorbeelden:

HELDER

LEESTEKEN



LICHT

–

2×I
Afb. 5.4

PUNT

ZELFMOORD MEUBEL

1

HANG

–

H

KAST

De opgave links luidt ‘Helder
leesteken (9)’, het antwoord
is LICHTPUNT. De twee I-poten
in afbeelding 5.4 zijn met elkaar verbonden tot een H.
De dwarsverbinding benadrukt dat het geheel een samengesteld woord is. In de
linkerfiguur staat een stip-
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pellijn die aangeeft dat het betekenisverband tussen de twee I-poten in lichtpunt minder sterk is dan in het geval van hangkast, waar de twee I-poten een
ferme H vormen. Voor de essentie van een H maakt het verschil niet veel uit.
Het voorbeeld met lichtpunt maakt het begin zichtbaar van wat Nederland onderscheidt van Engeland. Een lichtpunt is in het Engels een point of light. Als
Engelsen iets met het woord light doen in samenstellingen, is er eerder sprake
van light bulb, light meter, light pen, light year, ook al hebben ze woorden als
lighthouse en lightweight.
Waarom is dit het begin van een verschil tussen het Nederlandse cryptogram en
de cryptic crossword in Engeland? Samengestelde woorden als lichtpunt en
hangkast hebben door hun schrijfwijze als één woord een complexe opbouw
waar de cryptograaf gebruik van kan maken omdat er per samenstellend deel
een I-poot beschikbaar is. In de Nederlandse opgave ‘Gemakkelijke cursusduur
voor astronomen (9)’ is het oplossingswoord LICHTJAAR samengesteld en daarmee ontstaat een I-poot voor licht- en een voor -jaar. Een Engelse cryptograaf
maakt niet zo snel een dergelijke opgave omdat lightyear als woord niet beschikbaar is, want de spelling is light year: ‘Easy period for astronomers (5,4)’
is te gemakkelijk en ook wat flauw, want er is geen ruimte voor woordspelingen
zoals in het geval van lichtpunt.
Voor het hangkast-geval geldt hetzelfde: Engelsen schrijven (hanging) wardrobe
en dat is als antwoord op ‘Suicide furniture (7,8)’ toch minder leuk dan het
antwoord hangkast op zelfmoordmeubel. Wie dit oordeel bestrijdt, heeft wellicht enigszins gelijk, maar een feit is toch dat dit soort opgaven in de Engelse
crosswords niet vaak voorkomen. Afbeelding 5.5 bevat een lijst met voorbeelden van het H-type.

Dans1 muziek2
Plooi1 ijzer2
Druk1 middelen2
Flexibel1 gewas2
Afdeling1 van de kerk2
Variatie1 eisen2
Vleugel1 slag2
Zelfmoord1 meubel2
[Er is [een Brit2 ] teveel1 ]
Tabel 1:

Afb. 5.5
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

bal1 spel2
verbuigings1 vorm2
belasting1 geld2
rubber1 boom2
diensten2 sector1
meerkeuze1 vragen2
piano1 concours2
hang1 kast2
over1 schot2

Voorbeelden H-type

II
II
II
H
H
H
H+
H+
H+

Aan de rechterkant van het schema staat
drie keer H+. Dat is om aan te geven dat
er sprake is van een zeer geslaagd extra
betekenisverband, zoals in de schitterende opgave die H.A. Scheltes begin
jaren zeventig bedacht: ‘Er is een Brit te
veel (9).’ Het woord Brit gaat naar SCHOT,
‘Er is te veel’ gaat naar OVER. De extra
plus is verdiend omdat er automatisch
ook een overschot ontstaat als er een

Brit te veel is. In de eerste voorbeelden van het lijstje ontbreekt zo’n verband.
De gemiddelde lengte van het H-type is in het algemeen fors groter dan dat van
het V-type. Het is typisch Nederlands, doordat het Nederlands langere woorden
heeft waarvan de delen zelf door I-poten zijn verbonden met andere woorden.
5.3.4 Combinaties van H en V
Het V-type komt wel voor in de Engelse crossword en is vooral waarneembaar
onder de grens van zeven letters. Maar door combinatie met het H-type kan de
V ook weer zichtbaar worden in grotere formaties. Meestal gaat het bij een van
de V-poten dan om één I-poot naar het woord als geheel, terwijl de andere Vpoot kan worden gezien als een H. Afbeelding 5.6 toont twee gevallen.
In het eerste geval correspondeert de H
Dat
stomme
opleidingsinstituut
is half rot
parlementariër
in Afrika
‘Stomme parlementariër (8)’ op een niet
 
 


 
 

ongeestige wijze met KAMER-OEN, maar

 
 


 
 


 
 


 
 

er loopt ook direct een I-poot van ‘In

 
 


 
 

  
  
 
 
Afrika’ naar de eigennaam Kameroen.
seminaar
Kameroen
Zoiets heet een twee-eentje, want de
basisvorm is die van een V, maar een
Afb. 5.6
van de poten blijkt een H te zijn. Het
andere voorbeeld spreekt voor zich.
Ook Piet Burgers KLIERONTSTEKING als antwoord op ‘Naarling met slagpin waar je
ziek van wordt (15)’ is een duidelijke 2:1. En nu we toch een Burger geven kan
er nog wel een 2:1 bij: ‘Fabelachtige figuur, solo in blazerspartituur (8)’ met als
oplossing EENHOORN. De opgave zou net iets beter kunnen, want zij verraadt te
veel van de V, maar de oplossing maakt dit goed.
Ook het al behandelde opgave-antwoordpaar ‘De Hooggeleerde dineert, vraag
hem wat er gebeuren gaat (7)’– PROFEET, uit het eerste cryptogram van De
Groene, is een niet onaardige 2:1. In elk geval beter dan die van de enige 2:1
1
uit het eerste cryptogram in het Algemeen Handelsblad: ‘Ge staat
voor het eind
van een karbouw om er muzikaal te kunnen genieten (13)’ – CONCERTGEBOUW.
Er zijn nog complexere vormingen uit H en V, zoals de opgave ‘Daar liggen
spruitjes te slapen (10)’, een drie-tweetje. In de driedeling gaat de spruitjes naar
GROEN, daar naar TE, en te slapen naar BED, terwijl aan de rechterkant van de V
een H ontstaat doordat de spruitjes naar GROENTE gaat en daar liggen te slapen
1

2

2

1
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naar BED (groen+te+bed vs. groente+bed). Dit soort complexe vormingen zijn
het handelsmerk van het Nederlandse cryptogram geworden.
De typologie in Verschuyl (1988–95) is gemaakt op basis van bestudering van
materiaal dat voor een groot deel bestond uit cryptogrammen van H.A. Scheltes,
Ch.E.D. Julien en J.J. Steenhuis in NRC Handelsblad, Jan Meulendijks in de Volkskrant, S. Gooskens in Folia Civitatis en cryptogrammen in Denksport en Puzzelsport. De hierboven kort samengevatte typologie beschrijft in feite de taalkundige
ondergrond van het cryptogram zoals het zich in Nederland ontwikkeld had. Het
materiaal was uitgebreid genoeg om de voor het Nederlandse cryptogram kenmerkende eigenschappen in een typologie te vangen. Daarbij moet worden
opgemerkt dat met name Scheltes een zwaar kwaliteitsstempel heeft gedrukt
op het genre, en het is duidelijk dat hij in de dertig jaar van zijn werk uitgroeide tot de absolute meester op dit gebied. Sinds 1990 zijn er echter ontwikkelingen ingezet die hebben geleid tot iets andere vormen van cryptografie.

5.4 Angelsaksische invloeden op het Nederlandse cryptogram
5.4.1 Het I+-type
De puzzelontwerper Steenhuis maakt sinds 1987 als J.J. Steenhuis zijn wekelijkse cryptogram Scrypto in NRC Handelsblad en sinds 1990 als Jelmer Steenhuis
zijn wekelijkse kennispuzzel in Vrij Nederland. De toenmalige hoofdredacteur
van Vrij Nederland, Joop van Tijn, vroeg Steenhuis om een puzzel à la The New
York Times en daarmee werd in Nederland een genre geïntroduceerd dat populair is geworden, want de Volkskrant en Trouw hebben tegenwoordig ook puzzels met encyclopedische kennis of kennis van de actualiteit.
Een kennispuzzel zit in Nederland in tussen een gewoon kruiswoordraadsel en
het cryptogram. Het wijkt af van de woorddefinitie door net als Arthur Wynne in
1913 al deed ontwijkende definities te geven of hoogstens tips. En het is geen
echt cryptogram omdat er te veel toevallige encyclopedische kennis in voorkomt. Hier volgen enkele voorbeelden om de gedachten te bepalen:
Eiland tussen Corsica en Toscane – ELBA

I

In de --- des doods – URE

I

Van — Z – ATOT
Hij maakt kinderen beter – PEDIATER
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I

Intellectueel met heel goedkope kleren – ZEEMAN

V

Keurig in het doel – NET

V

Paardenoptocht – HITPARADE

H

Legbalk in het Midden-Oosten – EILAT

2:1

De toonzetting is duidelijk frivoler dan die in de beide andere genres. Een vernieuwing is het invullen van een woord op een leeg gelaten plek, wat echt
Amerikaans is en veel minder voorkomt in Engeland. Bovendien is het mogelijk
om meer dan één woord in te vullen als oplossing, zoals ATOT als deel van de
uitdrukking van A tot Z. Men moet weten wie Michaël Zeeman is – hij was een
tijdlang prominent op tv in een literaire rubriek – om het antwoord te kunnen
geven op de vijfde opgave. De basiscryptotypen zijn aanwezig ook in de kennispuzzel, zij het dat de I-poot niet is onderworpen aan de strenge eisen van
het woordenboekspel door de ontwijkende omschrijvingen.
Jelmer Steenhuis heeft duidelijk invloed gehad op het werk van J.J. Steenhuis en
daarmee kon Verschuyl (2004) een correctie toepassen op zijn typologie. Verschuyl (1988–95) onderscheidde een hybride type, dat het midden houdt tussen
een V en een H: het N-type. Het gaat om gevallen als ‘Aarzeling in een gevecht’
– TWEESTRIJD, ‘Bedriegen met drank’ – FLESSEN. Zij passen niet goed in de twee
basistypen, want tweestrijd is wel te analyseren als twee (voor aarzeling) +
strijd (gevecht), waarmee het tot het H-type behoort, maar aarzeling heeft een
directe I-poot met TWEESTRIJD, zodat in een gevecht niet nodig is. Het tweede
voorbeeld lijkt wel op een echte V want bedriegen = flessen en met drank kan
met een I-poot verbonden worden met flessen, maar het is geen echte I-poot,
want het betekenisverband tussen het woord flessen en met drank is daar veel
te zwak voor. Men kan het hoogstens honoreren met een stippellijn.
Hetzelfde geldt voor ‘Prikkelbaar dier (4)’
en het antwoord EGEL. Prikkelbaar en
egel hebben niet een betekenisverband
dat in een woordenboekdefinitie wordt
bevestigd: een egel behoort niet tot de
prikkelbaren. Toch zijn de opgaven cryptografisch gezien niet slecht. Ze kregen
daarom een type toegewezen: N.
Verschuyl (2004) paste na een analyse
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van het werk van Steenhuis in de afgelopen tien jaar een correctie toe: in plaats
van het N-type werd de configuratie in afbeelding 5.7 omgedoopt tot het I+-type.
Het gaat natuurlijk niet om naamgeving van typen; het gaat om het inzicht dat
de kern van het spel ligt tussen de enkele I-poot en de tweepotigheid van de V
of de H. Er is, zoals bij het kruiswoordraadsel, een vaste I-poot, die door het
woordenboek wordt bevestigd, en er is een associatief verband tussen opgave
en antwoord: de stippellijnen in afbeelding 5.7.
Met andere woorden, er is een I voor het betekenisverband en met de plus van
I+ wordt uitgedrukt dat er op enigerlei wijze nog een extra (vaak verrassend en
mooi) verband bestaat. Verschuyl bracht die verandering aan zonder kennis te
hebben van de Engelse literatuur die nu in de literatuurlijst is opgenomen. Hij
ging tot de wijziging over op grond van de taalkundige bestudering van Steenhuis’ kennispuzzel en de invloed die deze had op zijn cryptogramopgaven.

raadsels, 4 en 5 komen veel voor in Steenhuis’ kennispuzzels, en de omschrijvingen onder 6 zijn bij ons voorbehouden aan het cryptogram. We constateren en
passant dat de Engelse cryptografen zich in hun cryptic crossword niet beperken
tot alleen 6. Alle zes categorieën komen in de Engelse crossword aan bod.
Een belangrijke verkeersregel die voor alle zes soorten opgaven geldt, is: bij
een cryptische omschrijving moet er minstens een betekenisverband bestaan
tussen een deel van de opgave en het antwoord. Dit nu is precies het kenmerk
van de I+. Zo vallen alle opgaven met anagrammen eronder, omdat het anagram
zelf onder de plus valt en de clue voor de ontcijfering van het anagram of voor
het laten vallen van het onderscheid tussen taal en metataal wordt geleverd
door een semantische omschrijving zoals in de Engelse en de Nederlandse opgave-oplossingparen hieronder.
(a) What might get me in post improperly (8) – NEPOTISM

5.4.2 Het I+-type in Engeland

(b) Each MP needs one composed (6,6) – MAIDEN SPEECH
(c) Set many free (7) – AMNESTY

Groot was de verrassing te constateren dat het I+-type in Engeland het centrale
type is dat het gezicht bepaalt van de crossword. De Amerikaanse kennispuzzel
heeft via Steenhuis in het Nederlandse puzzelen principes geïntroduceerd die in
de Angelsaksische landen blijkbaar diep verankerd liggen in de opzet van het
spel. In Engeland heeft met name de al eerder genoemde Ximenes daar een
grote bijdrage aan geleverd. In Macnutt (2001) onderscheidt hij een zestal soorten opgaven die hier met Nederlandse voorbeelden worden verduidelijkt:
1. Simpele anagrammen. Voorbeeld: Ko speelt laf (anagram), dan verdient hij niet dit in
zijn soep te vinden (11) – KALFSPOELET
2. Aanwijzingen over de letters van het te vinden woord. Voorbeeld: Er zit naar sop in die
stem – SOPRAAN
3. Regelrechte definities. Voorbeeld: Helder – LICHT
4. Ontwijkende definities: Voorbeeld: Trekt snel verder – NOMADE
5. Hints. Voorbeeld: Vaak onder observatie – VERDACHTE
6. Cryptische omschrijvingen.

Deze groep valt in twee delen uiteen: 1 en 2 betreffen anagrammen (1 is de eerste
opgave uit het eerste Nederlandse cryptogram, 2 is het meest gebruikelijke type:
niet zeggen dat er sprake is van een anagram). Onder 3 vallen onze kruiswoord-
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(d) It is used in Tripoli by a native – LIBYAN
(a) Door een brutale das verbroken afscheiding (10) – BALUSTRADE
(b) Het remblokgepeuter kan leiden tot brandstofschaarste (15) – PETROLEUMGEBREK
(c) Uw vaardigheid in de tocht vereisend beroep (10) – TOUWSLAGER
(d) Is het voor de heilige vogel een landengte (7) – ISTHMUS

De vetgedrukte woorden in de opgaven hebben een I-relatie tot het antwoord.
In de Engelse voorbeelden (a)–(c) is het anagram onderstreept en in die gevallen is door herschikking het antwoord te vinden, terwijl er in (d) sprake is van
een charade. In alle vier gevallen wordt de puzzelaar gestuurd door de semantiek, zonder te weten welk woord de I-poot met de oplossing heeft. Dat is ook
het geval in de Nederlandse voorbeelden (a) en (b). De daaropvolgende twee
voorbeelden zijn een slag ingewikkelder. Het woord tocht gaat met een I-poot
naar TOER dat zich opent tot TO en ER om daarin UW SLAG te plaatsen, dat gevonden
wordt op basis van uw = uw en vaardigheid = slag. Iets dergelijks vindt plaats
in het laatste voorbeeld (d): het = t, heilige = st en vogel = mus. Deze voorbeelden komen van Piet Burger, die wat dit betreft toch wel de meest Engelse van
de Nederlandse cryptografen kan worden genoemd, omdat hij bevangen is door
wat hij lettergekte noemt. Maar tegelijk moet ook worden geconstateerd dat de

143

meerderheid van zijn opgaven tot het eigen gezicht van Nederland behoort: zijn
werk zit vol met combinaties van H en V, die in Engeland, Amerika en Frankrijk
niet of nauwelijks voorkomen.

5.5 De gemiddelde woordlengte en andere opvallende zaken
In deze paragraaf nemen we de laatste stap die nodig is om te laten zien dat het
Nederlandse cryptogram een geheel eigen gezicht heeft gekregen ten opzichte
van de landen waar de puzzel oorspronkelijk vandaan komt. En niet alleen dat:
als gevolg van de eigen ontwikkeling van zowel de Engelse crossword als die
van het Nederlandse cryptogram heeft ook het Nederlandse kruiswoordraadsel
een eigen gezicht verworven, ook al zou men dat niet verwachten. Dat laatste
is zo omdat men niet verwacht dat
een spel dat gebaseerd is op woorddefinities in Engeland tot iets anders
zou leiden dan in Nederland.
We komen nu terug op het eerder al
gesignaleerde verschil in woordlengte tussen de Engelse crossword en
het Nederlandse cryptogram. We willen de lezers niet lastig vallen met
al te zware statistieken, maar het is
toch wel goed om beweringen over
woordlengte te staven met enig controleerbaar telwerk. Het is natuurlijk
ook niet zo moeilijk om Engelse en
Nederlandse puzzels te vergelijken,
want je kunt het aantal vakjes per
diagram tellen, de zwart-witverdeling
vaststellen, maar ook gemakkelijk
het aantal letters per antwoord in
een puzzel bepalen. Daarmee is de
gemiddelde woordlengte vast te stellen per puzzel en als er voldoende
keren is geteld, is daarmee vergelijkingsmateriaal voorhanden.
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Voor de gemiddelde woordlengte is er een waarde
vast te stellen die ontstaat
door alle opgaven per puzzel te delen op het totaal
aan letters van alle antwoorden. Daarmee ontstaat
de gemiddelde woordlengte over de hele puzzel. Voor
het Engels hebben we de
puzzels op die wijze geAfb. 5.8
analyseerd; alle puzzels uit
de puzzelboekjes Gilbert (1993) en Skinner (1993), de meeste uit Greer (2001)
en steekproefsgewijs puzzels uit The Times. Verder hebben we nog een boekje
van The Guardian uit 2003 in onze tellingen betrokken met zogeheten Quickies,
dat wil zeggen, crosswords die nog het meest op onze kruiswoordraadsels
(zouden moeten) lijken, omdat ze gebaseerd zijn op woorddefinities.
Aan de Nederlandse kant hebben we hetzelfde gedaan door een aantal cryptografen steekproefsgewijs te bekijken. Bij Scheltes door te middelen over een aantal
puzzels uit 1975, 1980 en 1985, bij Burger door hetzelfde te doen over 1990, 1995
en 2000, en bij Steenhuis en Meulendijks door een fors aantal puzzels te nemen
uit 2003 en 2004 en een aantal uit eerdere jaren. De cryptografen uit De Groene
zijn in beeld gebracht door steekproeven over de jaren 1960, 1975 en 1990.
Door de resultaten uit beide landen te vergelijken wordt het mogelijk de toch
wel markante verschillen tussen de Engelse en Nederlandse puzzels in beeld te
brengen. Het algemene beeld is dat de gemiddelde woordlengte per puzzel in
Engeland minder dan 6,5 bedraagt, terwijl die waarde in Nederland boven de
7,5 zit. Dat is een fors verschil.
Er is een duidelijker indicatie. We hadden al geconstateerd dat het omslagpunt
van V naar H of combinaties van H en V (1:2, 2:3, 1:3 etc.) ligt bij een grens van
zes tot zeven letters, omdat het Nederlands zich daar begint te onderscheiden
van het Engels door een groter aantal aaneengeschreven samengestelde woorden. Een groter aantal opgaven van acht of meer letters per puzzel in Nederland
maakt de voorspelling waar dat de Nederlandse cryptografen inderdaad gebruik
maken van de mogelijkheden die lange samengestelde woorden hun bieden. En
dat doen ze.
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Afbeelding 5.8 geeft per cryptograaf aan hoe het percentage van acht of meer
letters per puzzel gemiddeld ligt. De eerste vier kolommen van links geven een
beeld van een gemiddeld percentage dat representatief is voor Engeland. De
gemiddelde woordlengte zit daar bij de meeste cryptografen onder de 6,5 en
het aantal antwoorden van acht en meer letters onder de 30 procent, behalve
bij The Times. Die krant geeft meer dan andere kranten antwoorden die als twee
woorden worden geschreven.
Toch heeft de rest van de afbeelding ruimte voor de conclusie dat de Nederlandse cryptografen inderdaad opereren in het gebied van de langere woordlengte en dat zij op basis daarvan van andere cryptotypen gebruikmaken dan
de Engelsen, die voornamelijk gebonden zijn aan de I+ en aan de V. Daarbij
moet ook nog aangetekend worden dat Nederlandse cryptografen vanwege hun
behoefte aan dubbelzinnigheid (homonymie) volop gebruikmaken van het Vtype, zodat ze vanzelfsprekend ook opereren in het gebied van woorden van
drie tot zes à zeven letters. Dat wil zeggen dat de grafiek in afbeelding 5.8
hierop gecorrigeerd zou moeten worden, hetgeen tot een nog groter verschil
tussen de Engelse en de Nederlandse kolommen zou leiden.
De enige opvallende uitzondering in afbeelding 5.8 aan de Nederlandse kant
levert De Groene van 1960. Die hebben we apart in beeld gebracht om te laten
zien hoezeer een Engels voorbeelddiagram de statistiek beïnvloed heeft. Maar
in het algemeen lagen de gemiddelden in Nederland toen nog wat dichter bij de
Engelse. Vanaf 1990 scoort Henk Jongebloed in De Groene veel hogere gemiddelden: in de orde van 8,5 voor de gemiddelde woordlengte en aan de bovenkant van de 50 procent voor wat betreft de acht- of meerletteropgaven.
De lezers zullen begrijpen dat dit boek niet een proefschriftkarakter heeft en wil
hebben. De waarden in de afbeelding zijn dan ook steekproefsgewijze vastgesteld en genoeg als ondersteuning. Wij verwachten niet dat onze hoofdconclusie zal moeten worden bijgesteld bij een groter empirisch vangnet. Deze conclusie is dat de Nederlandse cryptografie een geheel eigen gezicht heeft kunnen
ontwikkelen, doordat Nederlandse cryptografen de grotere hoeveelheid langere
samengestelde woorden van het Nederlands hebben benut.
We kunnen ons ook gesteund weten door de observatie van anglisten, die vertrouwd zijn met het feit dat het Engels veel meer dan het Nederlands korte woorden heeft voor complexe begrippen. Zo heet het witte velletje onder de schil van
een sinaasappel, die de schil scheidt van het vruchtvlees, in het Engels pith. Wij
hebben er geen woord voor en dat is ook zo in veel soortgelijke gevallen. Men
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kan dit zien als de strategie van het Engels
om lange samengestelde woorden te vermijden door korte woorden te bedenken
voor een samengesteld begrip, waar het
Nederlands gemakkelijker een samengesteld
woord aanmaakt, ook al omdat er niet zo
vaak gepraat wordt over witte sinaasappelvelletjes.
De woordvormingverschillen tussen het
Engels en het Nederlands verklaren waarom het Nederlandse cryptogram fors afwijkt van zijn Engelse tegenhanger. En
niet alleen van de Engelse crossword. De
Amerikaanse crossword heeft een eigen
gezicht ontwikkeld doordat hij meer een
kennispuzzel is geworden. Daardoor heeft
hij zich onttrokken aan wat het Engelse en
het Nederlandse cryptogram zo bijzonder
maakt: het breken van een geheim.
Tot slot van deze paragraaf een totaal onverwacht resultaat bij de quickies. Naast
de cryptic crossword zijn er in Engeland
quickies, dat wil zeggen puzzels die in opzet vergelijkbaar zijn met onze rechttoe
rechtaan kruiswoordpuzzel, omdat ze ook
uitgaan van woorddefinities. Ze zijn duidelijk bedoeld als gemakkelijker dan de
cryptic crosswords en heel populair in forensentreinen en bij het ‘tea-en’.

Afb. 5.9

De bovenkant van afbeelding 5.9 is representatief voor dit soort puzzel en laat
zien dat de diagrammen sterk lijken op die van de cryptic crosswords: in het
algemeen eerder 11 × 11 (Tea Break quickies) en 13 × 13 (Guardian quickies) dan
15 × 15 of meer, en met relatief veel zwart erin, rond de 30 procent.
Afbeelding 5.9 laat onder ook zien dat er grote verschillen zijn met het diagram
dat het meeste voorkomt in Nederlandse kruiswoordpuzzels, waar de zwart-wit-
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verdeling meestal in de orde is van minder dan 20:80. Het aantal woorden dat
gemiddeld per puzzel bevraagd wordt, is in Nederland dan ook aanzienlijk groter. De letters in de woorden van een Nederlandse kruiswoordpuzzel zijn ook
veel meer dubbelgedekt dan in hun Engelse tegenhangers.
Deze observatie bevestigt opnieuw het beeld van twee aparte ontwikkelingen.
Vanaf 1925 ontwikkelde de Engelse puzzel zich razendsnel tot de cryptic crossword, en het daarmee ontstane formaat is zo dominant geworden dat het ook
gebruikt wordt voor de puzzels waarin woorddefinities centraal staan, zoals de
quickies. In Nederland ontwikkelde de kruiswoordpuzzel zich in de jaren dertig
tot de standaard. Pas toen duidelijk werd dat het cryptogram een wezenlijk
andere zwart-witverdeling vereiste, werd het formaat ervan aangepast in de
richting van de Engelse crossword: cryptogrammen mogen niet te veel dubbelgedekte letters hebben. Maar het kruiswoordraadsel had inmiddels zo’n eigen
gezicht verworven dat het zijn eigen formaat bleef behouden.

5.6 De toekomst
Hoe gaat het Nederlandse puzzelen zich verder ontwikkelen? Voor wat betreft
het grootste deel van de taalpuzzels hoeft men absoluut niet bang te zijn dat
de aandacht minder wordt. De ontlezing die velen menen waar te nemen en die
wordt toegeschreven aan de grote invloed van de televisie, lijkt niet van toepassing op het puzzelen. Je kunt tegenwoordig de televisie niet meer aanzetten
zonder in een of andere taalquiz terecht te komen. Mede daardoor blijven de
puzzelbladen ook populair. Deze zorgen voor een grote variëteit aan spelvormen die zich naast het kruiswoordpuzzelen hebben ontwikkeld. Dus voor de
toekomst van dit grootste segment van de puzzelmarkt, om maar even in de
terminologie van de puzzelbladen te blijven, is er weinig te vrezen zolang er
voldoende variatiemogelijkheden blijven bestaan. De toenemende vergrijzing in
de komende jaren zorgt automatisch voor een nieuw publiek, voegen we er met
enige zelfspot aan toe.
Voor de koningin van het puzzelen is er een ander verhaal nodig. De intellectuele uitdaging die ervan uitgaat, is zo prikkelend dat mensen hun vernuft willen
scherpen – niet alleen door deze puzzels op te lossen, maar ook door ze te
ontwerpen en ze verder te ontwikkelen.
We lichten in die ontwikkeling twee personen uit die al eerder zijn genoemd:
Steenhuis en Burger. Steenhuis is als cryptograaf sterk beïnvloed door zijn ken-
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nispuzzels. De grotere vrijheid ervan heeft doorgewerkt in zijn cryptogrammen,
al weert hij nog steeds alle vormen van encyclopedische kennis, die zo essentieel zijn voor de Amerikaanse crossword en de Nederlandse kennispuzzel.
Zijn vrijheid uit zich in het voor het cryptogram nieuwe gebruik van staande
uitdrukkingen en collocaties. Daarmee doorbreekt hij het woordkarakter van de
antwoorden. Dus achter de opgave ‘Onderdeel van een vuile oorlog’ komt te
staan 3+6+6, want het antwoord is MET MODDER GOOIEN. Het record staat op
naam van de opgave ‘Terwijl men ook in de hoofdstad weer rotzooi kan gaan
trappen’, want die heeft de aanwijzing 3+3+2+3+2+3 nodig om HET HEK IS VAN DE
DAM te krijgen. Collocaties zijn veel voorkomende woordgroepen als Haagse
hopjes, niet niks of vreemde vogels, die een eigen betekenis hebben ontwikkeld die niet of niet helemaal uit de delen is af te leiden. Steenhuis is op dit
ogenblik vrijwel de enige cryptograaf die dit zo uitbundig doet.
Een ander aspect van zijn vernieuwing is de grotere toename van de I+ in zijn
Scrypto’s. Meer dan zijn voorganger geeft hij er de voorkeur aan om slechts
één stevige I-poot te verschaffen en de rest van de opgave via associaties te
laten werken in plaats van door een betekenisverband. Beide vernieuwingen
zijn goed gevallen bij de cryptoliefhebbers, want Steenhuis staat op dit ogenblik bekend als een van de leidende, zo niet de leidende cryptograaf van Nederland.
Dat is zeker het geval na het vertrek van Piet Burger als cryptograaf bij Elsevier
en na diens besluit om geen cryptogrammen meer te maken. Hij zat op een
andere lijn dan Scheltes en Steenhuis, omdat bij hem het spelen met taalvormen allesoverheersend was. Met name het anagram stond centraal in zijn leven,
tot aan zijn woning in Andijk toe. Zijn huis, Margot Pyrc geheten, was een tijdlang een bedevaartsoord voor cryptoverslaafden, die zich door het lezen van de
naam een moment van gelukzaligheid verschaften. We hebben in het voorafgaande al voldoende voorbeelden gegeven van Burgers werk om het hierbij te
kunnen laten, maar omdat deze paragraaf bedoeld is om naar de toekomst te
kijken, gaan we wel nader in op een bijdrage van Burger aan de cryptografie die
nog niet echt besproken is: de rebuscryptografie. Zijn bijdrage hieraan heeft
wortel geschoten in het al enige malen genoemde Cryptogenootschap, en als
gevolg daarvan is er een nieuwe generatie ‘vormgekken’ aan het ontstaan, die
het nieuwe platform voeden met allerlei nieuwe ideeën waarbij ze zich schatplichtig voelen aan Piet Burger. Dit hoofdstuk eindigt met een bijdrage van twee
van hen: Adri Altink en Frans Wentholt.
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5.7 Rebuscryptografie en cryptografiek: de schoonheid van
de pure vorm
Het is hierboven al gezegd: Piet Burger heeft het rebuscryptogram ontwikkeld
en tot grote hoogte gebracht. Afbeeldingen 5.10 en 5. 11 laten daar fraaie voorbeelden van zien.

Afb. 5.12

Afb. 5.13

brengen met de betekenis van een reportage op beeldband, maar dat is toch echt de
oplossing. Verwant aan het belang van de plaats van de letters is het visuele aspect. Een voorbeeld is een tweede bedenksel van ons, te zien in afbeelding 5.13.
Veel mensen zien in deze rebus ‘achtmaal’ staan en het was ook onze bedoeling
u op het verkeerde been te zetten. De bedoelde oplossing is schaar.

Afb. 5.10

Afb. 5.11

De rebus van afbeelding 5.10 beeldt het woord naastenliefde uit. Immers, naast
het plusteken (= en) bevindt zich het teken voor min, dat ook gelezen kan worden als een synoniem van liefde. In telegramstijl uitgesproken: naast en liefde.
Wat er in afbeelding 5.11 gebeurt, is minstens zo prachtig. Hier wordt uitgebeeld,
dat de letter e van brillantine (een ander woord voor gel) wordt vervangen door
de letter t, met andere woorden: ‘e van gel is t’. Daar staat dus evangelist.
Wanneer we deze puzzels vergelijken met de cryptogrammen zoals die hierboven zijn besproken, vallen enkele elementen onmiddellijk op. Ten eerste zien
we, dat de band met de betekeniswereld vrijwel geheel is doorgesneden: het is
puur spelen met vorm. De achtereenvolgende elementen van, gel en is in evangelist hebben niets met de betekenis van de oplossing te maken. Ten tweede
valt op, dat de plaats van de letters en tekens een rol speelt. We zien dat heel
mooi in de naastenliefde-rebus. Er wordt vaak in rebussen met plaatsbepalende
voorzetsels als naast, op, in, over, boven of onder gespeeld.
In het voorbeeld van naastenliefde speelt de betekenis van naast overigens in de
oplossing nog wel een rol. Maar wat dacht u van de betekenis van over in de
rebus van afbeelding 5.12, een maaksel van ons voor het Cryptogenootschap?
De oplosser die op het idee is gekomen dat een leegte een vide is en een lel een
slag, ziet ‘vide over slag’ staan. Deze drie elementen zijn geen van alle in verband te
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Afb. 5.14

Afb. 5.15

En er zijn meer nieuwe mogelijkheden met dit pure spel van ontkoppeling van
woord en betekenis. Zo levert het laten verdwijnen van letters inimitabel op, te
zien in de tabel intimi waaruit de t is weggelaten in afbeelding 5.14 (ook klemtoonwisselingen, zoals hier van tabél naar tábel, helpen mee om verwarring te
zaaien). Het tegenovergestelde gebeurt in afbeelding 5.15, waarin een hele
reeks dieren steeds de letter n in de naam krijgt om te komen tot diNeren.
Ook zijn typografische grapjes mogelijk, zoals te zien is in afbeelding 5.16. Het
daarin uitgebeelde woord flexi is al erg mooi, omdat het een verborgen palindroom lijkt. Het bestaat immers uit tweemaal het cijfer 11: eerst als het omgekeerde van het voluit geschreven elf (fle-) en vervolgens als 11 in Romeinse
cijfers: xi. Die merkwaardigheid benutten we om in de rebus een grafisch palindroom uit te beelden.
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Afb. 5.16

Afb. 5.17

De oplosser ziet zich met deze vormen voor een keuze gesteld uit de meest
uiteenlopende denkrichtingen. Dat maakt een rebuscryptogram doorgaans ook
wel wat pittiger om op te lossen dan een traditioneel cryptogram. Waar mogelijk
maken wij bovendien gretig gebruik van mogelijkheden om woorden op bizarre
wijze af te breken. Een voorbeeld hiervan is te vinden in afbeelding 5.17.
De spatie tussen M en nt moet hier letterlijk worden gelezen, maar de oplossing
wordt pas begrijpelijk als u de merkwaardige woordafbreking ziet. Dan blijkt er
MS-patiënt te staan.
Wij hebben in een van onze puzzels (gemaakt in samenwerking met cryptografe
Lisan Sanders) als oplossing president-commissaris gegeven. De omschrijving was
Bushalte. Niet iedereen ziet onmiddellijk het verband. Pas als wij schrijven BushAlte, komen een Amerikaanse president en de hoofdrolspeler uit de gelijknamige
krimi tevoorschijn. Wij noemen dit soort woordafbrekingen sindsdien ‘Bushaltes’.
Een ander voorbeeld daarvan is het leed dat voortkomt uit een telefoonfobie:
bel-angst-ellende. Bekender in deze categorie is het kerst-omaatje. Het Van
Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal in elektronische vorm (versie 1.0
plus) laat zien dat het woord verfoliesel (wat folielaag betekent), afgebroken
wordt als verf-olie-sel (een sacrament dat met een kwast wordt uitgevoerd?) en
dat uitje in de betekenis van zilveruitje zich in lettergrepen verdeelt als uit-je. Zo
blijven we ons met dit woordenboek vermaken.
Twee verwante puzzelvormen waarin de ‘Bushaltes’ een bijzondere rol spelen,
zijn de Cryptografiek en de Cryptomuziek. De rubriek Cryptografiek van Frans
Wentholt bestaat al enkele jaren. Wekelijks bevat ze een getekend Bushaltegeval. Afbeeldingen 5.18 tot en met 5.21 geven enkele voorbeelden. Andere
voorbeelden zijn de in kilt geklede Brit die een snijwerktuig tevoorschijn tovert
(mes-tover-Schot), een slagershuwelijk dat het onverwacht vegetarische slagerecht oplevert, een liefhebber van de bierpul (pul-lover) en een haartjes verliezende revolver (colt-rui). De hele reeks is te vinden op www.jasperscryptogrammensite.com/cryptografiek/cryptografiekgalerij.htm.
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Afb. 5.18 Balk-leed

Afb. 5.19 Gele-dingen

Afb. 5.20 Miss-chien
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Afb. 5.21 Voor-tv-arend

Jaarlijks komt het Cryptogenootschap ook in levenden lijve bijeen, op de zogenaamde CryptoConferentie. Daarvoor hebben wij nog een andere vorm bedacht voor het
op een verrassende manier weergeven van Bushaltes: de rubriek Cryptomuziek.
‘He’s got the whole world...’ met alleen het woordje world op de geschikte momenten gezongen, is een geo-lied. Een bekend zangstuk uit Carmen van Bizet, dat
alleen ‘p’-klanken kent, is een p-aria. Een Amerikaans godsdienstig lied dat als
tekst een herhaald bin heeft, is uiteraard een bin-gospel. En een rap die onmiskenbaar de voormalige bondskanselier Willy Brandt als onderwerp heeft, moet wel een
Brandt-rap zijn. Meer voorbeelden op de website van het Cryptogenootschap.

Speciaal voor deze uitgave hebben Adri Altink en Frans Wentholt een thematisch rebus-cryptogram ontworpen. Dit cryptogram kunt u vinden op www.
jasperscryptogrammensite.com/denksport/puzzel.htm. Veel puzzelplezier!
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