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Legpuzzels waren lang
een tijdverdrijf dat was
voorbehouden aan de
elite. Handgezaagde
houten puzzels waren
kostbaar. Pas aan het
begin van de vorige
eeuw werden ze een
massaproduct, door ge-
bruik van nieuwe mate-

rialen als karton en triplex. 
Rond 1910 waaide een Amerikaanse puzzel -

rage over naar Europa. De Eerste Wereldoorlog
maakte in de meeste landen een abrupt einde
aan deze puzzelgolf, maar in het neutrale Ne-
derland puzzelde men rustig door. 

Amsterdammers met een kleine beurs konden
terecht bij  diverse uitleencentrales, zoals de
Amsterdamsche Legkaarten Centrale. Leden
kregen voor 3 gulden per halfjaar elke maand
een nieuwe puzzel in bruikleen, die binnen Am-
sterdam gratis werd bezorgd en omgeruild. De
laatste Amsterdamse centrale heeft het tot 2000
volgehouden.

Amsterdamse ondernemers ontdekten al snel
de mogelijkheden van puzzels voor reclame-
doeleinden en klantenbinding. In 1913 gaf Hei-
neken’s Glazenwasscherij, gevestigd in de Van
der Helststraat, een geestig reclamepuzzeltje
uit waarop het toen net geopende Haagse Vre-
despaleis stond afgebeeld met een wel erg hoge
ladder ertegenaan. Tussen 1908 en 1916 heeft de
Amsterdamse Koekfabriek De Nederlander van
B.J. Lindeboom & Zoon een drietal dozen uitge-
geven met elk zes puzzels, bestaande uit 
24 koekplaatjes. De koekfabrikant probeerde
duidelijk in te haken op de populaire verzamel -
albums van Verkade. 

Kaartende hondjes
Puzzelmakers beleefden vlak voor en in de
Tweede Wereldoorlog goede tijden. Onder de
naam Ons land in mobilisatietijd gaf het Am-
sterdamse reclamebureau Philips Reclamehan-
del een serie van 24 door Marten Toonder ont-
worpen puzzels uit. De geestige exemplaren
met afbeeldingen van militairen werden in een
envelop geleverd, die door winkeliers of winkel-
ketens van een opdruk konden worden voor-
zien. Van de opbrengst ging 2 procent naar ‘de
ontspanning’ van de gemobiliseerde soldaten. 

Tijdens de bezetting gaf de Nederlandsche
Legpuzzle Industrie in de Bilderdijkstraat een
puzzel uit met een afbeelding van het huwelijk
van kroonprinses Juliana en prins Bernhard in
1936. Het oranje doosje was voorzien van de op-
druk ‘Optimist’.

In veel bruine kroegen hing een reproductie
van een schilderij met pokerende hondjes van
de Amerikaanse kunstenaar Cassius Coolidge.
Deze prent, rond 1900 gemaakt, werd tijdens de
bezetting razend populair. De buldog met sigaar
in de mond deed aan Winston Churchill den-
ken, de hond met drie azen in zijn poot aan de
Amerikaanse president Roosevelt en de hond
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Van figuurzaagwerk naar de
Legpuzzels Elitair tijdverdrijf uit 18de eeuw werd volksvermaak

Amsterdamse kaartenmakers
hadden al rond 1760 een groot
aandeel in het maken van legpuzzels.
Toch werden puzzels pas in het
begin van de 20ste eeuw een
tijdverdrijf voor de massa.

Rond 1965 sloegen volwassenen weer
massaal aan het puzzelen, er werd
veel bijzonders geproduceerd

die geen fiches meer had kon niemand anders
zijn dan Adolf Hitler. Drukkerij Presisto ver-
kocht er legaal heel wat puzzels van. Een deel
van de opbrengst ging naar onderduikers. De
NSB dreef de spot met de Nederlanders die ‘door
het maken van een puzzel’ de oorlog dachten te
winnen, terwijl echte Vaderlanders hun leven
gaven aan het Oostfront. 

Hausemann&Hötte (H&H), tot 1940 een Am-
sterdams warenhuis waar veel speelgoed werd
verkocht, ging na de Duitse inval noodgedwon-

gen meer producten uit eigen land betrekken. Zo
was er een particulier die in een schuurtje in zijn
achtertuin puzzels zaagde uit dik stro karton. Die
werden door H&H verkocht onder het merk
Jumbo. Ook kartonnen gestanste exemplaren
werden onder dat merk in de handel gebracht.
Na de bevrijding bracht het een serie Oranje-
puzzles uit met foto’s van de koninklijke familie.
In 1949 werd kartonnagefabriek Best Ever NV uit
de Zwanenburgstraat overgenomen. Daar wer-
den puzzels gemaakt onder de merken NSF
 (Nederlandse Spellen Fabriek) en Diabolo. 

Naakt bij het Lieverdje
Rond 1965 sloegen volwassenen weer massaal
aan het puzzelen. Fabrikanten streden om het
record van het grootste exemplaar met de mees-
te stukjes. Jumbo en Ravensburger boden op
 tegen MB en vele andere firma’s die op de trend
inhaakten. In deze sfeer konden ook veel bijzon-
dere puzzels worden geproduceerd waarmee de
bedrijven zich onderscheidden, de landschap-
jes en de ‘oude meesters’ vonden toch wel mas-
saal aftrek, waarmee elk bedrijf een kurk had
waarop het dreef. Geometrische puzzels werden


