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Gedrukt in China

Is het jou gelukt om de code op de achterkant te kraken?
Heb je de boodschap in de QR-code gezien (onder ‘APPS’)?
Het morsebericht betekent:
STRIKT GEHEIM

De boodschap in de QR-code is:
STRIKT GEHEIME CODES ALLEEN VOOR SLIMMERIKEN!
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Waarom we codes
nodig hebben (Sst! Het is geheim!)
Al sinds het begin der tijden brengen mensen informatie aan elkaar over. Soms is
die informatie zo geheim dat dit in code moet gebeuren.

Verhalen vertellen

Geheime codes

Stel dat je iemand
gaven ze
iets wilt vertellen
Voordat mensen leerden schrijven,
wat zó belangrijk
of is, zó geheim,
alen
verh
van
n
elle
vert
het
met
r
dat niemand ande
informatie doo
rs erachter mag
komen? Bijvoorbee
en.
ld iets wat je enke
via afbeeldingen, zoals grotschildering
l en alleen aan
een goede vriend
wilt laten weten? O
Deze schildering met paarden werd in 1941 ontdekt
f misschien ben je
een generaal en he
b je een boodscha
in een grot in Frankrijk en zou ongeveer 17.300 jaar
p voor je troepen
over een geplande
oud zijn. Misschien vertelde de kunstenaar zo over
aanval, die de vija
nd niet in handen
mag krijgen? Dan
zijn jachtavonturen. Wat denk jij?
heb je een code vo
or je boodschap
nodig. Jij moet de
code bedenken, en
degene aan wie
je het bericht stuu
rt moet de code ku
nnen ontcijferen
om te begrijpen wa
t er staat.
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Sporen en scouting

Lord Baden-Powell, de oprichter van scouting,
leerde als soldaat in Afrika sporen uitzetten.
Een spoor uitzetten is het achterlaten van een
boodschap op de grond met takken en stenen. Alleen
degene die de beeldcode kent, kan de boodschap
ontcijferen. Tegenwoordig doen scouts nog steeds aan
spoorzoeken. De sporen hieronder betekenen: deze kant op.

Kun jij de juiste
betekenis bij deze
sporen vinden?

A

B

C

1

Sla links af

3

Niet deze kant op

2

Verborgen boodschap vier passen
verderop

4

Ik ben naar huis*

D

*Antwoorden: A = 3, B = l, C = 2, D = 4

CODEK
CL

KERSRA
UB
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BEELDCODES
De oude Egyptenaren schreven in beeldcodes die hiërogliefen heten, en de Maya’s
uit Centraal-Amerika schreven in beeldcodes die we gliefen noemen.
De Steen van Rosetta

rd
In het Egyptische Rosetta we
in 1799 een enorm rotsblok
e
opgegraven door een groepj
Franse soldaten. Het rotsblok
rift
was bedekt met Egyptisch sch
uit de oudheid, bekend als
n idee
hiërogliefen. Ze hadden gee
wat er stond. Om de betekenis
halen,
van de hiërogliefen te achter
ere
moesten archeologen en and
experts codekrakers worden.

Een close-up van de hiërogliefen op de Steen
van Rosetta. El-Rashid is de Arabische naam
van het plaatsje waar de Steen van Rosetta
werd gevonden.

Het Mayaschrift

De oude Maya’s schreven in
en.
gliefen, oftewel reliëftekening
Het kostte veel tijd om ze te
e
ontcijferen: de Maya-schrijfcod
kent wel zo’n 700 gliefen!

Deze reliëftekening staat voor de
haab, een van de kalenders uit het
systeem dat de Maya’s gebruikten.
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Wat is een code?

Het symbool rechts is een barcode,

Een code is simpelweg een
manier om informatie over
te brengen. Zo is 2513 AA de

die gebruikt wordt op zo’n beetje

postcode van het Binnenhof.
Daar is niks geheims aan. Het is
gewoon een manier om te aan te

prijs van een artikel elektronisch

geven in welk deel van Den Haag
het Binnenhof ligt.

gewoon een korte en vlugge manier

alles wat je in de supermarkt kunt
kopen. Met de code wordt de
doorgegeven aan de kassa. Een code
is dus niet per se geheim, vaak is het
om informatie door te geven.

De dansende mannen

enker van
Sir Arthur Conan Doyle, de bed
ineerd door codes
Sherlock Holmes, was gefasc
haal Het avontuur van
en geheimschrift. In zijn ver
gt Sherlock Holmes
de dansende mannen ontvan
van dansende
een brief met deze tekening

Uiteindelijk weet Sherlock Holmes de tekening te
doorgronden: iedere dansende man staat voor een
bepaalde letter van het alfabet. Zo helpt het bericht
hem uiteindelijk om een moordenaar te vangen.

stokpoppetjes.

KERSRA
UB

CODEK
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Maak je eigen beeldcode
Probeer eens je eigen beeldcode te maken. Een goed
begin is om een simpele afbeelding te koppelen aan elke
klinker: A E I O U.
Deze code werkt met verschillende emoticons*:

F

S

G

K

*Antwoord: *Juf is gek

J
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ONZICHTBARE BOODSCHAPPEN
Of je nu een generaal bent die de vijand om de tuin wil leiden, een crimineel
die probeert de wet te ontduiken, of gewoon iemand die een geheim wil
vertellen, de beste manier om je boodschap te versturen is hem te verbergen,
zodat hij onzichtbaar wordt.

Steganograﬁe

mensen
Al sinds de oudheid versturen
Deze methode
onzichtbare boodschappen.
t van het
heet steganograﬁe, dat afstam
n schrift’. Een
Griekse woord voor ‘verborge
aﬁe te
handige manier om steganogr
verbergen in
gebruiken is je boodschap te
jij hiernaast de
een andere boodschap. Kun
vetgedrukte
verborgen boodschap in de

Hoi Berend,
Lekker droog weer hier.
Pas zondag laat is de terugreis.

letters ontdekken?*

*Antwoord: Bel de politie

De Oude Grieken schreven hun geheime
boodschappen op tabletten van klei of hout,
die ze daarna bedekten met was. Als de
was er weer af werd gesmolten, kwam de
geheime boodschap tevoorschijn.
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Jurgen

Pixels en microdots
Om een verborgen boodschap te schrijven kun

werken met pixels of microdots (een microdot

je

is een
stipje met een diameter van maar zo’n 1 mm.).
Pixels
worden gebruikt om een beeld te vormen, en daar
in
kan een geheime afbeelding of boodschap word
en
verstopt.

De schedelcode

storicus Herodotus
Volgens de Griekse hi
erser Histiaeus in
wilde de Perzische he
e
Christus een geheim
de vijfde eeuw voor
Het bericht mocht
boodschap versturen.
n vijanden worden
absoluut niet door zij
us schoor het hoofd
onderschept. Histiae
af kaal en tatoeëerde
van zijn trouwste sla
de
ens schedel. Tijdens
de boodschap op di
de slaaf groeide zijn
lange voettocht van
t
emand vermoedde da
haar weer aan, en ni
schap onder zat! De
er een geheime bood
ilig af.
slaaf leverde hem ve

Dit plaatje is opgebouwd uit
pixels. Zie jij het verborgen
oog in de boodschap?

Onzichtbare inkt
Meng 60 ml. (ongeveer ¼ beker)
zuiveringszout met dezelfde
hoeveelheid water. Nu heb je
onzichtbare inkt. Doop een
YCVVGPUVCCHLGQHƂLPRGPUGGNKP
het mengsel en schrijf hiermee

je boodschap op een gewoon vel
papier. Laat het drogen. Kwast
dan wat druivensap over het
papier, en je geheime boodschap
wordt zichtbaar!
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NEVJIRHCS NEROVETSRETHCA
EN ANDER CODESCHRIFT
In de loop der tijd pasten de mensen hun schrift aan, zodat klanken en letters niet
meer met een heleboel ingewikkelde plaatjes hoefden te worden weergegeven,
maar ze simpele combinaties van rechte en gebogen lijnen konden gebruiken.

bet

Het Griekse alfa

de Griekse
tters van het ou
De eerste twee le
aar dat we
fa en bèta, vand
alfabet waren al
emen. Toen
m het alfabet no
dit schriftsystee
rgerd raakte,
schrijven ingebu
deze manier van
ionnen en
bevelhebbers, sp
beseften militaire
schappen
die geheime bood
andere mensen
schedels of
ren dat je geen
moesten verstu
je kon
meer nodig had;
onzichtbare inkt
it was
s zelf coderen. D
gewoon de letter
ttercode:
allersimpelste le
misschien wel de
tevoren
tsrethca (achters
nevjirhcs nerove
schrijven!).

De Griekse symbolen alfa en bèta

ab

Het Caesarcijfer

De Romeinse keizer

Julius Caesar bedach

t
. Hij verschoof heel
eenvoudig elke letter
van het alfabet drie
plaatsen naar voren:
A werd D en B werd
E,
enzovoorts.
zijn eigen lettercode
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Een standbeeld van Julius
Caesar, keizer en codemaker!

Het alfabet

A

B

C D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

D

E

F

G H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

Q

Caesars code

als het Caesarcijfer
Deze code werd bekend
n Caesars
of de Caesarrotatie. Allee
de. Dit is een bericht
generaals kenden de co
eft verstuurd. Kun
dat hij wellicht aan ze he
ijzing: hij zou het
jij het ontcijferen? Aanw
g eens in 43 voor
in 55 voor Christus en no
en hebben.
Christus gestuurd kunn

YDO
EULWWDOLD
ELQQHQ!*

*Antwoord: Val Brittania binnen!

Maak je eigen lettercode
De Caesarrotatie is een zogeheten vervangingssleutel. Probeer deze vervangingssleutel eens uit
met je vrienden. Vervang de klinkers in je boodschap
door ze een plaats naar links te schuiven:

K l i n ke r s

Co de

A E I O U

E I O U A

Het is heel simpel, kojk hoir meer **
Of probeer zelf een vervangingssleutel te bedenken!

** Antwoord: kijk hier maar!

CODEK
CL

KERSRA
UB
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ROOKSIGNALEN EN SLEUTELS
Het Griekse leger verstuurde vroeger boodschappen met rooksignalen. Het
handige was dat je ze van grote afstand kon zien. Je kon alleen niet veel zeggen
met een rooksignaal, en het was allesbehalve geheim: één wolkje betekende
waarschijnlijk AANVALLEN! en twee wolkjes TERUGTREKKEN!

SOLDA AT 1
e
Polybius kwam op het ide
De Griekse legerofﬁcier
ee
pen te versturen door tw
om geheime boodschap
ken.
kels omhoog te laten ste
soldaten brandende fak
nd
kels omhooggingen sto
Het aantal keer dat de fak
rkte
s van het alfabet. Hij we
voor verschillende letter
rkant, zoals hiernaast.
zijn systeem uit in een vie

Het woord NEE sein je dus zo: Soldaat 1 steekt zijn
brandende fakkel drie keer omhoog en soldaat 2
doet dat ook om zo samen de ‘N’ weer te geven.
1 vijf signalen met zijn
Vervolgens geeft soldaat
om de eerste ‘E’ weer te
fakkel en soldaat 2 één
ze voor de tweede ‘E’.
geven, en dat herhalen

SOLDAAT 2

Het Polybiusvierkant

1
1 A
2 F
3 L
4 Q
5 V

2
B
G
M
R
W

3 4 5
C D E
H I/J K
N O P
S T U
X Y Z

e
soldaten en brandend
Je hebt geen Griekse
t Polybiusvierkant te
fakkels nodig om he
er kun je de cijfers in
gebruiken. Ook zond
ken. Beginnend met
het vierkant te gebrui
t ‘A’ geschreven als 11,
de eerste kolom word
tot de ’Z’, die als 55
’B’ als 21, enzovoorts,
kt het jou deze code
wordt geschreven. Lu
lybiusvierkant?
te kraken met het Po
11 44 44 11 31 52 *
eldoorlog, dus
Tijdens de Eerste Wer
een
er, werd nog steeds
tweeduizend jaar lat
svierkant gebruikt.
vorm van het Polybiu

Een negentiende-eeuwse gravure toont Grieken die
het
Polybiusvierkant gebruiken om boodschappen te verst
uren.

*Antwoord:
ATTACK (aanvallen)
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Is het een code of is het een
versleuteld bericht?
Een versleuteld bericht is een

geheime
boodschap waarbij losse lett
ers, cijfers
of symbolen worden gebruikt,
terwijl
een code een geheime boodsc
hap is
met hele woorden. Dit is een
voorbeeld
van een code waarin bepaalde
woorden
een heel andere betekenis heb
ben:

CODEK
CL

KERSRA
UB

pennen = troepen
school = frontlinie
codeerJe zou de volgende ge
sturen:
de boodschap kunnen
Breng meer pennen
mee naar school.
boodAls de ontvanger de
st hij:
schap decodeert, lee
mee
Breng meer troepen
naar de frontlinie.

De meeste codebrekers
zien het woord ‘code’
echter als verwijzing naar
elke soort geheime boodschap, ook versleutelde
berichten en steno.

Maak je eigen varkenshokversleuteling

Het Rozenkruisersgeheimschrift wordt al honderden jaren gebruikt. Het wordt ook wel de varkenshokversleuteling
IGPQGOFQOFCVFGNĎPGPXCPFGVGMGPKPIGTWKV\KGPCNUFG
hokken waar boeren varkens in zouden houden! Om de code te
gebruiken, zoek je de letter die je nodig hebt op in het rasVGTDĎXQQTDGGNFn&o&GXQTOXCPJGVTCUVGTYCCTKPFG\GNGVVGT
UVCCVKUFCPFGXQTOXCPFGEQFGFKGDĎFG\GNGVVGTJQQTV#NUGTGGPRWPVQPFGT
de letter staat, is die punt onderdeel van de code. Hier zie je een voorbeeld van
het Rozenkruisersgeheimschrift zoals de Franse keizer Napoleon het gebruikte.

De Franse keizer Napoleon
gebruikte codes om zijn
aanvalsplannen door te
geven aan zijn generaals.

Dus de D wordt
zo geschreven:

En de X wordt
zo geschreven:

Kijk eens of je zelf deze code kunt ontcijferen.
Aanwijzing: in een varkenshok zul je het vast wel horen!*

*Antwoord: Oink
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HELP! MIJN CODE
IS GEKRAAKT!
Als je weet welke letters van het alfabet
het vaakst voorkomen, kun je al snel een
beginnetje maken met het decoderen van
een vervangingssleutel.

Frequentieanalyse

s of symbolen het vaakst
Door te tellen welke letter
een
euteld bericht, ben je al
voorkomen in een versl
nier
tcijferen ervan. Deze ma
eindje op weg met het on
entieanalyse.
van decoderen heet frequ

De frequentiean
alyse werd in de
negende eeuw
ontwikkeld door
de Arabische wis
kundige Al-Kindi
.

Het Babington-complot

In 1586 smeedde koningin

Maria I van Schotland ee

n
n
de
troon te stoten. Anthony
Babington, een van Ma
ria’s aanhangers, stuurde haar ee
n gecodeerde boodschap
waarin
hij toestemming vroeg
om Elizabeth te vermoo
rden. Hij
dacht dat de vervanging
ssleutel die hij had gebru
ikt, met
symbolen in plaats van
letters, niet te kraken wa
s. Maar
de meesterspion van Eli
zabeth, Sir Francis Walsi
ngham,
had het werk van Al-Kin
di bestudeerd en hij wist
de brief
door middel van frequen
tieanalyse te ontcijferen
.
complot om koningin Eli

zabeth I van Engeland va

Koningin Maria I van Schotland werd in 1587
geëxecuteerd wegens hoogverraad, nadat het
Babington-complot was ontdekt met behulp van
frequentieanalyse.
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Frequentieanalyse
– een gids voor codekrakers
P De letters die
in de Nederlandse
schrijftaal het meest
worden gebruikt zijn
de E, N en T.

CODEK
CL

KERSRA
UB

P De minst gebruikte
letters zijn de X, Y
en Q.

P De meest gebruikte
YQQTFGP\KLPnFGo
nXCPonJGVonGGPoGP
nGPo

Hoe je een transpositiecode maakt
Een transpositiecode werkt als volgt: je spreekt
met je medespion het aantal vakjes in een tabel af,
bijvoorbeeld 6 bij 5 vakjes. Je schrijft je boodschap
verticaal in de vakjes (zonder spaties), beginnend in de
linkerkolom:

Boodschap: WE SPREKEN AF VOOR HET SPOOKKASTEEL

W

E

F

H

O

S

E

K

V

E

O

T

S
P
R

E
N
A

O
O
R

T
S
P

K
K
A

E
E
L

De boodschap bestaat dan uit de letters zoals je
ze horizontaal leest:

WEFHOSEKVEOTSEOTKEPNOSKERARPAL
Om de boodschap te ontcijferen, tekent je medespion een lege tabel
van 6 bij 5 vakjes en vult hij de letters in horizontale volgorde in.
Nu kan hij verticaal je boodschap lezen.
Probeer maar eens je eigen transpositiecode te schrijven!
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DE ONKRAAKBARE CODE
Wiskundigen en andere wetenschappers
die zich bezighouden met het ontwikkelen
en ontcijferen van codes heten cryptologen. Omdat ze wisten dat vervangingssleutels met frequentieanalyse konden
worden gekraakt, gingen ze op zoek naar
beter beveiligde sleutels.

Het Vigenèrecijfer

ise
ndigde de Fransman Bla
In de zestiende eeuw ko
ing aan dat hij een code
de Vigenère vol overtuig
de
te kraken was. Die noem
had ontwikkeld die niet
.
ders – het Vigenèrecijfer
hij – hoe kan het ook an

Blaise de Vigenère
maakte een van de eerste
beveiligde sleutels.

Meervoudige alfabetsle

Hoewel Vigenère beweerd

utels

e deze sleutel zelf te
rdt aangenomen dat de
eerste code waarbij meerd
ere alfabetten werden
gebruikt al in het vijftiend
e- en zestiendeeeuwse Italië is ontwikk
eld. Er bestaat zelfs een
vermoeden dat Al-Kindi,
the negende-eeuwse
Arabische wiskundige die
de frequentieanalyse
ontwikkelde (zie pagina
14), al bezig was met
het idee van meervoudig
e alfabetsleutels.
hebben uitgevonden, wo

Versleuteld bericht: YEEL NVC ZP
Sleutel: VERB ERGV ERBE RG
Platte tekst: DAN KJEW EL
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Het Vigenèrecijfer gebruikte niet één maar
wel 26 Caesarrotaties, gecombineerd met een
geheim getal of wachtwoord. Pfff!

CODEK
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Kraak de Vigenèrecode
Lukt het jou om de Vigenèrecode kraken?
De boodschap die wilt versturen is: HELP.
Spionnen en andere mensen die codes
IGDTWKMGPPQGOGPFKVFGnplatte teksto
De sleutel is:

DE

CO
Je spreekt van tevoren
met je medespion af
wat de sleutel is.

Het Vigenèrevierkant
A

B C

D E

C

D E

F

O P

G H I

G H I

Q R S

D E

F

E

G H I

F

F
T

G H I
J

M

J

K

L

L

M

N O P

J

K

U V

W

X

Y

Z

J

K

L

M

K

L

M

N O P

A

N O P

N O P

Q R S

Q R S

B C

D E

Q R S

Q R S

T

T

T

T

U V

U V

W

X

W

Y

X

Y

Z

Z

A

B
N

G H I

J

K

L

M

U V

W

X

Y

Z

A

B C

W

X

Y

Z

A

B C

F

U V

D

Je ziet dat de sleutel gemarkeerd is met geel en de boodschap (de
platte tekst) met blauw.
Om het geheime woord of de encryptie te vinden, ga je van de eerste
letter van de boodschap (H) omlaag naar de eerste letter van de
sleutel (C). Waar de H en de C elkaar kruisen staat de letter J. Dat
is de eerste letter van het versleutelde woord.
Doe dit nu ook met de overige drie letters van de boodschap, van
boven naar beneden tot aan de volgende regel van de sleutel. Lukt
het jou de rest van het bericht te versleutelen?*
Bedenk je eigen boodschap en gebruik dan het Vigenèrecijfer om hem
te versleutelen.

*Antwoord: JSOT
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IK BEGRIJP GEEN WOORD
VAN WAT JE ZEGT!
Niet alle codes zijn schriftelijk. In de negentiende eeuw ontwikkelden
de bewoners van het Londense East End, de zogeheten Cockneys, een
gesproken geheimtaal die bekend is als Cockney Rhyming Slang.

konden bespreken zonder dat de poli

Cockney Rhyming Slang

Volgens sommigen werd Cockney Rhyming Slang
te
door de bewoners van de arme wijk bedacht om
ze
voorkomen dat buitenstaanders begrepen wat
tegen elkaar zeiden. Anderen denken dat het een
en
boeventaal was, waarmee criminelen hun plann

+

waar ze het over hadden. Het werkt

tie wist

als volgt.
Stel dat je het woord ‘phone’ wilt cod
eren. Dan
neem je een woordgroepje dat daarop
rijmt,
zoals ‘dog and bone’. In Cockney Rhy
ming
Slang wordt een ‘phone’ dan een ‘dog
and
bone’, of gewoon ‘dog’.

=
Geheimtalen
De tennissters Heather Watson en Laura
Robson gebruikten een geheimtaal, backslang,

om tijdens dubbelpartijen hun tactiek af te

stemmen. Zo wisten hun tegenstanders nooit

wat ze van plan waren! Backslang is een code
waarin woorden worden omgedraaid: ‘tennis’

wordt ‘sinnet’ en ‘boy’ wordt – ja, goed
geraden – ‘yob’!

Tennissters Heather Watson en Laura Robson op de
baan.
Wat denk jij, zouden ze hier backslang spreken?
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Bargoens
'GPKP0GFGTNCPFXTĎDGMGPde geheimtaal is het Bargoens,
dat tot halverwege de twintigste eeuw werd gebruikt door
DĎXQQTDGGNFNCPFNQRGTUGP
ƂIWTGPWKVFGQPFGTYGTGNF
nRGPQ\Go XCPFCCTFCV
JGVQQMYGNnFKGXGPVCCNo
wordt genoemd.

+PFGNQQRFGTVĎF\ĎPDGpaalde Bargoense woorden
FQQTIGUĎRGNFKPFGIGYQPG
VCCN\QCNUnLCVVGPoGPnMNCWYGPoXQQTnUVGNGPonUOGTKUo
XQQTnRQNKVKGCIGPVoGP
nDCLGUoXQQTnIGXCPIGPKUo
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Bedenk je eigen
geheimtaal
Probeer deze geheimtalen eens uit met je
vrienden.
+PJGVn5MKOQPQ,KXGoXQGILGCCPJGVDGIKPXCP
GNMYQQTFnUMoVQG&WU

Mijn meester is een alien
wordt
Skmijn skmeester skis skeen skalien
Nu jij! Skhet skis skmakkelijk!
+PFGIGJGKOVCCNn0CoRNCMLGnPCoCCPJGVGKPFG
van elk woord. Dus:

Mijn meester is een alien
wordt
Mijnna meesterna isna eenna alienna
.GVQRKPn0CoYQTFVDCPFCPCeDCPFCPCPC
struikel niet over je tong!
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DE NUTTIGSTE
CODE OOIT
In het begin van de negentiende eeuw ontstond het idee
om boodschappen te versturen via elektriciteitskabels. Het
probleem was alleen dat stroom maar twee instellingen kent:
het is óf ‘aan’ óf ‘uit’. Dus je boodschap kon hooguit twee
tekens lang zijn!

Morse

negentiende eeuw
In de jaren dertig van de
schilder Samuel
besloot de Amerikaanse
t alfabet te coderen
Morse alle letters van he
n (stroomstootjes).
met korte en lange pulse
egraaﬂijnen
Berichten werden via tel
pulsen (puntjes) of
overgeseind door korte
op een machine in te
lange pulsen (streepjes)
bekend als morse.
geven. Dit systeem werd

Een morseseiner tikt ‘puntjes’ en
‘streepjes’ in op het toetsenbord.
Nog tot halverwege de vorige eeuw werd voor de
meeste internationale hogesnelheidscommunicatie
nog gebruik gemaakt van morse: via telegraaﬂijnen,
onderzeese kabels en radioschakelingen.
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Moordenaar gevangen dank

Begin 1910 was Dr. Hawley Ha

zij morse

rvey Crippen op
had zijn vrouw
vermoord en haar lijk in de kel
der verborgen. Om
aan de politie te ontsnappen,
ging hij samen met
zijn minnares vermomd en ond
er een valse naam
aan boord van een schip naa
r Canada. De kapitein
dacht Crippen echter te herken
nen uit de krant
en stuurde – in morse – een
dringende
boodschap naar Scotland Yar
d.
Agenten namen een snellere
boot
en arresteerden Dr. Cripper
zodra hij in Canada aan
land stapte.
de vlucht voor de politie. Hij

Internationale morsecode
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

.
,
!

?
/
=
SOS

Kijk eens hoe Samuel Morse frequentieanalyse toepaste bij het ontwerpen van zijn code.
De twee meest voorkomende letters hebben allebei maar één symbool: E = ·. en T = -.
De minst voorkomende letters hebben de langste codes en kosten meer tijd om te versturen.
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...

Kun jij morse lezen?
Je bent een politieagent van Scotland Yard in
1910. Kun jij dit morsebericht ontcijferen en zo
helpen om de boosaardige Dr. Crippen te vangen?*

AAAA AA AAe
._ ._ _. _... _ _ _ _ _ _ ._. _..
*Antwoord: Crippen is aan boord
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DE ANALYTISCHE MACHINE
Herinner je je Vigenère en zijn ‘onkraakbare’ code
nog (zie pagina’s 16-17)? Tja, die bleek dus wel
degelijk te kraken. In de negentiende eeuw werd hij
ontcijferd door de Britse wiskundige en cryptoloog
Charles Babbage.

Charles Babbage

Charles Babbage was hoogleraar wiskunde aan de
Universiteit
van Cambridge, een functie die eerder werd bekleed
door Sir
Isaac Newton en tegenwoordig door Sir Stephen Hawk
ing!

codefascineerd door cijfers en
ge
s
wa
e
ag
bb
Ba
es
arl
Ch
eerde
of een juist geprogramm
ren, en hij vroeg zich af
uitvoeren.
rekeningen zou kunnen
be
ige
nd
sku
wi
ine
ch
ma
analytieen apparaat dat hij de
Uiteindelijk ontwierp hij
t programDit apparaat werkte me
.
de
em
no
ine
ch
ma
e
sch
een
l processing unit (CPU) en
tra
cen
n
ee
d
ha
en
g
rin
me
uter.
net als de moderne comp
afzonderlijk geheugen,

Ada Lovelace
Maar heel weinig mensen begrepen
hoe de analytische
machine werkte, maar een van die wein
igen was Ada
Lovelace. Al van jongs af aan had Ada
belangstelling
voor wiskunde. Ze kwam uit een rijke
familie, en
hoewel het in haar tijd hoogst ongebru
ikelijk was dat
meisjes mochten studeren, zorgde
Ada’s moeder ervoor dat ze privélessen kreeg. Op haa
r achttiende ontmoette ze Charles Babbage. Ze raak
te geïnteresseerd
in de analytische machine en schreef
een algoritme
(stap-voor-stap-instructies) voor het
gebruik ervan.
Dit waren de allereerste instructies waa
rmee een
rekenautomaat kon worden geprogr
ammeerd.
Ada Lovelace was de eerste computerprogrammeur
ter wereld.
Als eerbetoon aan haar heeft het Amerikaanse minis
terie van
defensie hun programmeertaal ‘Ada’ genoemd.

22

CODEK
CL

KERSRA
UB

Wiskundige sleutels
Ada Lovelace was dol op wiskundepuzzels. Een beroemde
puzzel die ze waarschijnlijk wel is tegengekomen was
bedacht door de Duitse wiskundige Carl Gauss, toen hij
nog maar op de basisschool zat! Hieronder staat hij:
hoe snel kun jij alle cijfers van 1 en tot en met 100
optellen? Het is heel gemakkelijk!

Tel het eerste en laatste getal
op, dan krijg je 101:

1 + 100 = 101

1 + 100 = 101
Tel daarna het eerstvolgende
en voorlaatste getal op, dan
krijg je dit:

2 + 99 = 101

2 + 99 = 101
En zo verder:
3 + 98 = 101

3 + 98 = 101

4 + 97 = 101
Dat kun je vijftig maal doen,
wat een totaal oplevert van
5.050.

4 + 97 = 101

Nu kun je indruk maken op je
vrienden en leraren met deze
wiskundige handigheidjes!

Het is Charles Babbage nooit gelukt
genoeg geld bij elkaar te krijgen om
een complete analytische machine
bouwen, maar hij maakte er wel een
model van, dat te zien is in het Science
Museum in Londen.
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DE ENIGMA
In de jaren twintig ontwikkelden Duitse cryptologen een versleutelmachine
om hun militaire communicatie geheim te houden. Ze noemden de
machine ‘Enigma’, naar het Griekse woord voor ‘mysterie’.

Het kraken van de sleut

el

De Enigma kon een bood
schap op 150.000.000.00
0 manieren versleutelen; ietsje
meer dus dan de Caesarro
tatie,
die maar vijfentwintig op
ties had! Enigmasleutels
werden
dagelijks gewijzigd. De Du
itsers dachten dat ze nie
t te kraken
waren. Wat ze niet wisten
, was dat een groep Pools
e codekrakers al bezig was met me
thodes om de sleutels te
ontcijferen.
Toen in 1939 de Tweede
Wereldoorlog uitbrak, sp
eelden ze
hun informatie door aan
Britse en Franse codekra
kers.

Bletchley Park

ebrekers van de Britse
Het hoofdkwartier van de cod
ley Park, zo’n 80 kilometer ten
inlichtingdienst lag in Bletch
erts daar beseften
noorden van Londen. De exp
r een machine
al snel dat een code die doo
ulp van een
was gemaakt, alleen met beh
erd.
machine kon worden ontcijf

In de Tweede Wereldoorlog was Bletchley Park het strikt
geheime onderkomen van de Britse codebrekers.
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Dit is een Enigmamachine. Van het toetsenbord
ging er elektrische stroom door een reeks rotoren,
die de gecodeerde letters lieten oplichten.

Bombes

werd
De machines waarmee geprobeerd
gede Enigma te kraken werden ‘bombes’
den te
noemd; niet omdat ze de neiging had
beweontploffen, maar omdat ze met hun
kabaal
gende metalen onderdelen net zo’n
den
maakten als bommen. De codes wer
ns door
eerst omgezet in cijfers en vervolge
deerde
een bombe geanalyseerd. De gedeco
in tekst
cijfers werden daarna weer omgezet
.
en – ten slotte – in het Engels vertaald

In de loop van de oorlog kregen duizenden mannen
en vrouwen een oproep om in Bletchley Park
enigmacodes te ontcijferen met behulp van bombes.
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Lastige vertalingen
Na het dagelijks ontcijferen van Enigmacodes zat het
werk er nog niet op. Vertalers moesten de berichten
nog vanuit de taal waarin ze waren verstuurd in het
Engels omzetten.

In welke taal denk je dat deze Enigmaboodschappen zijn
verstuurd? En wat denk je dat er staat? (Het is steeds
dezelfde boodschap.)*

1 Angriff in der Dämmerung

2

/ Akegata ni -kogeki

3 Attacco all’alba

*Antwoord: 1 Duits, 2 Japans, 3 Italiaans.
&GDQQFUEJCRKUn#CPXCNDKLFCIGTCCFo
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