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Voorwoord d 
Dezee dissertatie zou hier niet hebben gelegen zonder de inbreng van mijn beide 
promotores:: prof. dr. J.A. Bergstra en prof.dr.N.C.F, van Sas. Zij zijn steeds bereid 
geweestt de resultaten van mijn onderzoek met mij door te nemen en hun 
commentarenn zijn van groot van belang geweest voor de vorm die dit proefschrift 
uiteindelijkk heeft gekregen. Ik wil hiervoor graag mijn erkentelijkheid uitspreken 
enn deze erkentelijkheid geldt uiteraard ook het feit dat zij het hebben aangedurfd 
omm vanuit heel verschillende disciplines mee te werken een onderzoekstraject 
waaraann geen uitgekristalliseerd plan ten grondslag lag en overigens ook niet kon 
liggenn omdat het zich bewoog op een vrijwel geheel onontgonnen terrein. In een 
periodee die gekenmerkt wordt door bureaucratisering van het onderzoeksbedrijf en 
fixatiee op relatief grootschalige projecten wordt een dergelijke liberale attitude -
tochh van wezenlijk belang voor het behoud van onze academische vrijheid en 
waarschijnlijkk ook voor het vermogen tot werkelijke vernieuwing- steeds 
zeldzamer.. Ik kan slechts de hoop uitspreken dat dit proefschrift aantoont dat het 
nogg steeds de moeite waard is om op een dergelijke manier te werken. 
Inn de tweede plaats zou ik mijn dank willen uitspreken aan de leden van de 

promotiecommissie:: dr. P. van Emde Boas, prof. dr. H. Amersfoort en prof. dr. A. J. 
Kox,, dr. H. van der Meer en dr. AJ. Veenendaal. Zij hebben de moeite genomen 
hett manuscript te lezen en te beoordelen. Twee leden van deze commissie zijn ook 
nogg op een andere manier van belang geweest voor het onderzoek: Hans van der 
Meerr en Guus Veenendaal. Hans is een van de weinige kenners van de 
geschiedeniss van de cryptografie in Nederland en hij is het geweest die mij op dit 
terreinn wegwijs heeft gemaakt. Ik heb de gesprekken met hem erg op prijs gesteld 
enn dat geldt ook voor de gesprekken met Guus Veenendaal die mij door het 
labyrintt van de staatse diplomatie ten tijde van de Spaanse Successieoorlog heeft 
geleidd en die mij heeft gewezen op Abel Tassin d'Alonne als degene die 
mogelijkerwijss de worksheets vervaardigd heeft die het bestaan van een Zwarte 
Kamerr aantonen in Den Haag. De vaststelling van de identiteit van deze crypto-
analistt was gedurende het onderzoek een van de grote problemen omdat 
verwijzingenn naar deze materie in de literatuur of in andere bronnen verder 
ontbraken.. Ik meende zelf aanvankelijk met notities van G.J. 's Gravesande te 
makenn te hebben, maar het was uiteindelijk het grafologisch onderzoek van de 
specialistt op dit gebied van het Gerechtelijk Laboratorium, ir. H. J.J. Hardy die na 
eenn uitvoerig onderzoek wist aan te tonen dat het hier om de hand van D'Alonne 
gingg en niet om de hand van 's Gravesande. De heer Hardy heeft met de 
identificatiee van dit oude handschrift een in zijn vakgebied ongebruikelijke 
prestatiee geleverd en hij heeft op dit punt een essentiële bijdrage geleverd aan de 
voortgangg van mijn onderzoek. Ik heb dit enorm gewaardeerd en ik hoop nog eens 
dee gelegenheid te hebben dit rapport met hem uit te werken tot een publicatie die 
kann dienen als model voor de toepassing van grafologisch onderzoek op oude 
handschriften.. Zo lang dit nog niet is gebeurd ligt het bij mij -voor de liefhebber-
terr inzage. 
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Vervolgenss moeten enkele mensen worden genoemd die mij hebben geholpen met 
dee ontcijfering van Duits schrift en die mij op dit punt ook enige training hebben 
willenn geven. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan Charlotte Eymael van het 
Koninklijkk Huisarchief, maar ook aan dr. Herbert Maks van de VU en aan dr. 
Cristophh Gieschen van het Niedersachsiches Hauptstaatsarchiv in Hannover die 
voorr mij een transcriptie maakte van een belangrijke minuut uit het archief van 
Georgg Ludwig. Ik zou mij zonder hen op dit punt geen raad hebben geweten. 
Ditt brengt mij op de archief- en bibliotheekwereld. Allereerst ben ik dank 
verschuldigdd aan H.M. de Koningin omdat dat zij mij de gelegenheid heeft 
gegevenn onderzoek te doen in het Koninklijk Huisarchief. Uiteraard strekt mijn 
erkentelijkheidd zich ook uit tot de staf van dit archief die mij gedurende een reeks 
vanjarenn buitengewoon vriendelijk heeft ontvangen en mij met raad en daad ter 
zijdee heeft gestaan. Het was steeds een waar genoegen om het Koninlijke 
Huisarchieff  te bezoeken. In de tweede plaats zou ik de ambtenaren van het 
Algemeenn Rijksarchief en het Rijksarchief in de provincie Zuid-Holland ( in het 
bijzonderr de heer Huijbrecht, mevrouw Schreuder en mevrouw Balk) willen 
noemenn die mij -weer gedurende een reeks vanjaren en op uiteenlopende 
manieren-- hebben geholpen. Daarnaast moet ik melding maken van de staf van de 
Koninklijkee Bibliotheek in Den Haag en van het personeel van de 
universiteitsbibliothekenn in Amsterdam, Utrecht en Leiden. Ook moet Mr. Schutte 
vann de Hoge Raad van Adel worden genoemd die mij, bij een bezoek aan deze 
instelling,, enkele waardevolle adviezen wist te geven. Bij het Instituut voor 
Nederlandsee Geschiedenis hebben voorts nog een rol gespeeld: mevrouw dr. J. 
Roelevinkk en wijlen dr. J.H. Kluiver, vooral met betrekking tot de opsporing van 
voorr mij relevante zestiende en vroeg zeventiende-eeuwse bronnen. 
Inn Engeland gaat mijn erkentelijkheid voorts uit naar het personeel van de 
handschriftenafdelingg van de British Library, van het Public Record Office en van 
dee Royal Society; in Frankrijk naar het personeel van de handschriftenafdeling van 
dee Bibliothèque National en van de archiefdienst van het Ministerie van 
Buitenlandsee Zaken te Parijs. In Duitsland moet de medewerking van het 
Stadarchivv van Hannover nog worden genoemd en van de universiteitsbiblotheek 
inn Munster, alsmede van het Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in 
Berlijnn en van het Militargeschichtliches Forschungsamt in Freiburg. Ook moet 
gemeldd worden de hulp van dr. Eiler van het Hessisches Hauptstaatsarchiv die mij 
belangrijkee informatie wist te verschaffen over troepenbewegingen in 1745 in 
Nassau-Dietz. . 

Verderr gaat mijn dank uit naar enkele particulieren en wetenschappers die voor 
mijnn werk belangstelling hebben getoond en die mij op een of andere manier 
verderr hebben geholpen. Allereerst zou ik Jeroen van Meerwijk uit Utrecht willen 
noemenn die mij op het spoor gezet heeft van Constantijn Huygens de Oudere en die 
mijj  kennis heeft laten nemen van enkele voor dit onderzoek relevante documenten 
diee ik zeker niet op eigen gelegenheid zou hebben gevonden. Ook heeft hij voor 
mijj  enkele gecodeerde brieven en codeboeken ingevoerd in de computer. In de 
tweedee plaats zou ik willen vermelden Baron en Baronesse Van Lynden uit 
Dordrechtt die mij in de gelegenheid hebben gesteld om kennis te nemen van het 
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archieff  van hun famlielid C. van Lynden, een contactpersoon van de in het 
buitenlandd vertoevende Oranjes gedurende de Bataafse Tijd. In de derde plaats zou 
ikk Charlotte Kohier willen vermelden die mij informatie verschafte over Prinses 
Gallitzinn en Pieter van Wissing die mij een zeer wonderlijke editie van Janus 
toezondd met geheimschrift. Ook zou ik Michael Shaw uit Haslemere in Surrey 
willenn vermelden die mij enige aanvullende informatie verschafte over de Leidse 
postmeesterr Van Heek, alsmede dr. Hugh Dunthorne van het University College of 
Swansea,, die mij enkele waardervolle suggesties verschafte over de wijze waarop 
ikk mijn archiefonderzoek kon opzetten in het Verenigd Koninkrijk en mevrouw dr. 
M.J.. van der Wal van de Rijksuniversiteit Leiden, die mij enkele 
literatuurverwijzingenn gaf op het gebied van de historische taalkunde. 
Tenslottee zou ik mijn vrouw willen noemen, Lies de Leeuw-Lecoeur, die mij met 
dee opmaak van deze dissertatie heeft geholpen en die verschillende malen 
softwarematigee problemen voor mij heeft opgelost als mijn tekstverwerker weer 
eenss kuren vertoonde. Nog belangrijker is uiteraard de morele steun die zij mij al 
diee jaren heeft gegeven, vooral op die momenten dat ik twijfelde aan de zin van 
mijnn project. Daar komt nog bij dat zij inhoudelijk een bijdrage heeft geleverd. Zij 
wass het die mij heeft geattendeerd op de overeenkomst, qua constructie, tussen het 
lexicalee geheimschrift van Wilhelmina van Pruisen op Hampton Court en het 
hieroglyphenschrift,, zoals dat ruim twintig jaar later ontcijferd werd door 
Champollion. . 
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