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EENN LEXICAAL GEHEIMSCHRIFT 
VANN WILHELMINA VAN PRUISEN 
OPP HAMPTON COURT* 

Inleiding Inleiding 
Dee geschiedenis van het geheimschrift is uitvoerig beschreven door David 
Kahnn in zijn in 1967 verschenen The codebreakers} Het zwaartepunt ligt in 
ditt boek op de zeer gecompliceerde systemen van onze tijd en op de aan 
modernee statistiek ontleende methodes om deze te breken. Het wordt echter 
ookk duidelijk dat het terrein een voorgeschiedenis heeft die teruggaat tot de 
Renaissance,, toen de eerste boeken over het onderwerp verschenen en de 
grondslagenn werden gelegd voor systematisch onderzoek naar nieuwe 
variantenn of mogelijkheden. De verleiding is groot om deze publikaties als 
basiss te nemen voor de constructie van ons beeld van de vroegmoderne 
cryptografie,, maar daarmee begeeft men zich wel op glad ijs. Kahn heeft 
aangetoondd dat geheimschriften die in de literatuur zeer veel aandacht 
kregen,, in de praktijk hoogst zelden werden gebruikt.2 Het tegenovergestel-
dee is ook mogelijk. Uit een recent onderzoek van Hans van der Meer en 
mijzelff  blijkt dat een, vooral uit de militaire cryptografie van de negentiende 
eeuww bekende variant van het roostergeheimschrift veel eerder is toegepast 
dann beschreven.3 De reden ligt nogal voor de hand en laat zich verklaren uit 
dee geheimhouding, waarmee het terrein altijd is omgeven en die een vrije 
uitwisselingg van informatie problematisch maakte. 

Dee ontwikkeling van de cryptografie in de vroegmoderne tijd kan daarom 
beterr worden onderzocht aan de hand van de vele gecodeerde documenten 
diee nog in de archieven bewaard zijn gebleven. Dit stelt ons niet alleen in 
staatt een reëler beeld te vormen van de wijze waarop geheimschriften daad-
werkelijkk werden toegepast, maar geeft ons ook een idee van de omstandig-
hedenn die daarbij een rol speelden. Het onderzoek dient zich in de allereerste 
plaatss te richten op bronnen met betrekking tot instanties en personen die zich 
bezigg hebben gehouden met het buitenlands beleid. In Nederland moeten we 

**  Met dank aan H. M. de Koningin voor  het verlenen van toestemming tot het doen van 
onderzoekk in het Koninklij k Huisarchief. Daarnaast spreek ik mijn erkentelijkheid uit aan dr. 
H.. van der  Meer  voor  zijn onmisbare adviezen op het gebied van de cryptologie. 

1.. David Kahn, The codebreakers, (New York, 1967). 
2.. Ibid., 147. 
3.. K. de Leeuw en H. van der  Meer, 'A turnin g Grill e from the Ancestral Castle of the 

Dutchh Stadholders', Cryptologia, 19 (1995), 153-165. 

Dee Achttiende Eeuw 27 (1995) 1, 97-126 ISSN 0166-6304 
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daarbij,, afgezien van de Staten-Generaal, vooral denken aan de archieven van 
dee stadhouders, die voor de tweede helft van de achttiende eeuw een schat 
bevattenn aan cryptografisch materiaal. Dit materiaal laat zich het beste explo-
rerenn aan de hand van case-studies, waarbij we niet alleen kunnen denken aan 
dee interpretatie van bepaalde, uit cryptologisch oogpunt relevante, documen-
ten,, maar ook aan de reconstructie van correspondentienetwerken en aan de 
opsporingg van personen die daarbij een rol hebben gespeeld. 

Inn dit artikel zal ik de rol van een van die personen nader belichten, 
namelijkk die van de echtgenote van stadhouder Willem V: prinses Wilhelmi-
naa van Pruisen. De activiteiten van deze kleurrijke en ambitieuze Oranje 
strektenn zich op cryptografisch gebied uit over een groot aantal jaren en 
hingenn direct samen met de bedreiging van de positie van de stadhouder 
doorr de Patriottenbeweging. Het hoogtepunt van haar werkzaamheden op dit 
gebiedd lag tijdens de ballingschap van de stadhouderlijke familie in Londen 
alss gevolg van de Bataafse Revolutie. Gedurende deze periode vormde zij 
hett middelpunt van de communicatielijnen met familie, vrienden en aan-
hangerss op het vasteland en zij was direct verantwoordelijk voor de afhande-
lingg van de gecodeerde correspondentie die daaruit voortvloeide. De geheim-
schriftenn uit deze jaren moesten, als gevolg van het politieke isolement van 
hett Oranjehuis, aan zeer hoge eisen voldoen en de prinses kon bij de 
constructiee inmiddels putten uit een ervaring van vele jaren. De prinses 
beschiktee over verschillende geheimschriften en nomenclaturen, maar voor 
dee meest gevoelige correspondentie beperkte zij zich tot een lexicaal ge-
heimschrift,, dat wil zeggen een geheimschrift waarbij op een of andere 
manierr wordt uitgegaan van een van te voren afgesproken tekst, veelal een 
roman,, woordenboek of gedicht.4 Deze uitgesproken voorkeur wijst erop, 
datt dit geheimschrift bijzonder geschikt was voor de eisen die de prinses op 
datt moment stelde. Het doet vermoeden dat men hier te maken heeft met 
eenn hoogtepunt in het denken over cryptografie aan het stadhouderlijk hof. 

Inn de eerste paragraaf geef ik een korte schets van de ontwikkeling van 
ditt type geheimschrift sinds de Renaissance.5 In de tweede paragraaf volgt 
eenn beschrijving van het gebruik van geheimschriften en nomenclaturen aan 

4.. De term 'lexicaal' geheimschrift is nieuw. In het Engels spreekt men in dit verband over 
'bookcypher'' maar dit Iaat zich niet zonder meer transponeren. De term 'boekcijfer' is 
nietszeggendd en 'boekgeheimschrift' geeft een verkeerde indruk omdat er niet noodzakelijker-
wijss een boek aan te pas komt; een gedicht, brief of een kranteartikel kunnen ook als uitgangs-
puntt voor dit type geheimschrift functioneren. De essentie is mijns inziens gelegen in het 
gebruikgebruik van een willekeurige tekst als woordenlijst: dit verklaart mijn voorkeur voor de term 
'lexicaall  geheimschrift'. 

5.. De geschiedenis van lexicale geheimschriften wordt behandeld in: Albert C. Leighton en 
Stephann M. Matyas, 'The History of Book Cypher', Lecture Notes in Computer Science 96 
(1985)) 100-113. 
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hett hof van stadhouder Willem V en van de wijze waarop prinses Wilhelmi-
naa daarbij betrokken was. De derde paragraaf bespreekt de rol van prinses 
Wilhelminaa op Hampton Court en behandelt de verschillende invloeden die 
zichh in het door haar gehanteerde geheimschrift doen gelden. 

DeDe ontwikkeling van lexicale geheimschriften tot de Franse Revolutie 
Dee eerste belangrijke beschrijving van een lexicaal geheimschrift voor crypto-
grafischee doeleinden treffen we aan in Blaise de Vigenère's Traite des Chiffres 
uitt 1586. Vigenère schrijft het gebruik voor van doorzichtige vellen papier 
diee op een pagina van een boek gelegd moeten worden en waarop relevante 
woordenn kunnen worden onderstreept.6 In feite gaat het hier om een variant 
vann het roostergeheimschrift van Vigenère's tijdgenoot Cardano, waarbij de 
voorr de geheime mededeling relevante woorden 'opkomen' door middel van 
uitsparingenn in een blad papier dat over een tekst wordt gelegd.7 Het verschil 
iss gelegen in de werkwijze. Bij Vigenère wordt het doorzichtige vel papier 
verstuurdd en is de ontvanger reeds in het bezit van de tekst, in dit geval een 
identiekk exemplaar van een overeengekomen boek. Bij Cardano wordt de tekst, 
vaakk een onschuldig ogend briefje, verstuurd en is het cryptografische hulp-
middel,, een vel karton met gaatjes, reeds in het bezit van de ontvanger. 

Vigenèree geeft ook een beschrijving van een tweede variant, waarbij letters 
kunnenn worden vervangen door een aanduiding van pagina- en regelnummer, 
aangevuldd met een indicatie van de positie van de letter op de desbetreffende 
regel.. Vigenère schrijft dit idee toe aan de vijftiende-eeuwse cryptograaf 
Alberti,, bekend als uitvinder van de 'cijferschijf. Hij acht de methode zeer 
betrouwbaar,, maar signaleert ook een bezwaar. De notatiewij ze is zeer 
omslachtigg en nodigt uit tot het maken van fouten.8 Dit geldt in nog sterkere 
matee voor een andere variant, beschreven door Cardano, enkele decennia 
eerder.. Cardano wil de relevante woorden uit een tekst vervangen door de 
woordenn ervoor of erna en deze aanvullen met andere woorden, zodat een op 
hett oog onschuldige mededeling ontstaat. Deze methode heeft, evenals 
Cardano'ss roostergeheimschrift, het voordeel dat de brief bij onderschepping 
weinigg argwaan wekt, maar is zeer moeilijk te hanteren, al was het alleen 
maarr door het vele bladeren dat nodig is om het bedoelde woord terug te 
vinden.99 Giovanni Batista Porta, auteur van een belangrijk zestiende-eeuws 
handboekk op het gebied van cryptografie, doet een vergelijkbare suggestie.10 

6.. Blaise de Vigenère, Traite des Chiffres ou Secrets Manières d'Escrire, (Paris, 1586) 208-
209. . 

7.. C. J. Mendelsohn, 'Cardano on Cryptography', Scripta Matiiematica 6 (1936) 164-165. 
8.. Zie noot 6. 
9.. Mendelsohn (n. 7), 'Cardano', 161-162. 
10.. Giovanni Battista Porta, De Furtivis Literaturam Notis, (Napels, 1563) 106-107. 
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Dee zeventiende eeuw heeft weinig bijgedragen aan de ontwikkeling van 
hett lexicale geheimschrift, maar de achttiende laat weer een sterk oplevende 
belangstellingg zien. De belangrijkste auteurs op dit gebied zijn Christian 
Breithauptt in de eerste helft van de eeuw en Philip Thicknesse in de tweede. 
Breithauptt beschrijft een methode waarbij alleen pagina- en regelnummer 
wordtt aangegeven en de beginletter van die regel moet worden genoteerd. 
Breithauptt is niet bijzonder te spreken over deze methode, want de keus van 
dee letters is op deze manier wel erg beperkt en de kans dat het gebruikte 
boekk wordt 'geraden' lijk t hem groot.11 Philip Thicknesse beschrijft een 
methodee om pagina's, regels en woorden te indiceren. Hij heeft in tegenstel-
lingg tot Breithaupt, veel vertrouwen in dit type geheimschrift, maar signa-
leertt als bezwaar het vele zoekwerk dat deze methode met zich mee-
brengt.122 De formule van Thicknesse, genoteerd in 1772, bleek reeds enkele 
jarenn later praktische betekenis te hebben. 

Inn 1779, op het hoogtepunt van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, 
verklaardee de Amerikaanse generaal Benedict Arnold, zich bereid inlichtingen 
tee verschaffen aan de Engelsen over handel en wandel van de opstandelingen. 
Dee communicatie tussen Arnold en de gemachtigde van het Engelse opper-
bevel,, Joseph Stanbury, verliep schriftelijk via een tussenpersoon. De twee 
laatstgenoemdenn beschikten elk over een exemplaar van Blackstone's Com-
mentariesmentaries dat als basis diende voor de vervanging van de woorden uit de 
klaartekstt door codegroepen. Deze waren samengesteld uit drie getallen: het 
paginanummer,, het regelnummer en een nummer dat de plaats van het woord 
opp de regel aanduidde.13 Het idee voor dit geheimschrift was vermoedelijk 
afkomstigg van Stanbury die het ook gebruikte in de correspondentie met 
anderee informanten. De keuze van Blackstone's Commentaries, een lijvi g 
standaardwerkk over de Engelse rechtspraktijk, leverde echter steeds meer 
bezwarenn op vanwege het vele bladeren dat het gebruik van dit boek met zich 
meebracht.. In een later stadium werd dit boek vervangen door een editie van 
Bayy ley's Dictionary, dat veel sneller te hanteren was.14 

Dee Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd geeft ook enige voorbeelden te 
zienn van het gebruik van varianten die niet eerder zijn terug te vinden in de 
literatuur.. Het gaat daarbij om lexicale geheimschriften die codegroepen 
genererenn voor letters in plaats van voor woorden, uitgaande van een gemak-
kelijkk te onthouden stukje tekst, bijvoorbeeld een dichtregel. Het vroegste 

11.. Christian Breithaupt, Ars Deciphratoria sive scientia occultas scripturas solvendi et 
legendi,legendi, (Helmstadt, 1737) 20-21. 

12.. Philip Thicknesse, A treatise on the art of deciphering and of writing in cipher, (London, 
1772)) 111-112. 

13.. Carl van Doren, Secret History of the American Revolution, (New York, 1941) 200-202. 
14.. Ibid., 204. 
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voorbeeldd hiervan is aan te treffen in de correspondentie tussen Benjamin 
Franklinn en zijn vertaler Barbieu-Dubourg, in een brief van de laatste van 10 
junii  1776. De sleutel werd gevormd de namen van 'Samuel Ward' en 'Benja-
minn Franklin', beiden leden van het 'Secret Committee' van het 'Continental 
Congres',, een voorloper van het Amerikaanse 'State Department'. De letters 
werdenn genummerd in de door deze namen aangeven volgorde.15 Het voor-
deell  van deze variant is duidelijk, maar het nadeel ook. Dit geheimschrift is 
snell  en gemakkelijk te gebruiken maar het biedt niet meer bescherming dan 
eenn mono-alfabetisch substitutiegeheimschrift, dat door middel van een 
frequentie-analysee gemakkelijk is te breken.16 Zowel het gebruik van memo-
riseerbareriseerbare tekstfragmenten als het gebruik van woordenboeken zijn typisch 
voorr de achttiende eeuw. Het accent lag bij de constructie van geheimschrif-
tenn op het gebruiksgemak; de veiligheid leek er minder toe te doen. Deze 
tendentiee werd in de hand gewerkt door het feit dat velen die zich ermee 
bezigg hielden, niet gehinderd werden door kennis van zaken. 

CryptografieCryptografie aan het hof van stadhouder Willem V 
Dee politieke spanningen aan het eind van de achttiende eeuw gingen ook in 
dee Republiek gepaard met een oplevende belangstelling voor cryptografie. 
Ditt kwam het sterkst tot uiting aan het stadhouderlijk hof dat zijn dominante 
positiee in het rommelige staatsapparaat dreigde te verliezen. De stadhouder 
maaktee vanaf het moment dat hij zich actief met staatszaken bemoeide, 
dankbaarr gebruik van de diensten van een Zwarte Kamer die de brieven 
onderscheptee van onder andere van de Pruisische en Franse ambassadeurs. 

Dee Zwarte Kamer bestond sinds 1750 en was het initiatief van de micro-
scopistt Pierre Lyonet. Deze was in 1738 in dienst van de Staten-Generaal 
getredenn als 'translateur' en was, onder supervisie van de griffier, ook belast 
mett het coderen van diplomatieke stukken.17 Dit had kennelijk zijn interesse 
gewektt voor het terrein, en verhalen over een Engelse cryptograaf die voor 
zijnn diensten was beloond met een bisschopsmijter, hadden hem op het idee 
gebrachtt dat er op dit gebied onsterfelijke roem te behalen viel. Griffier Fagel 
enn raadpensionaris Steijn zagen aanvankelijk niet veel in Lyonets plannen, 
maarr lieten hem zijn gang gaan, tegen een vergoeding die te wensen overliet. 

15.. The Papers of Benjamin Franklin,  dl. 22 (Philadelphia, 1982) 470. 
16.. Een voorbeeld van een homofoon substitutiegeheimschrift en de wijze om dit te breken 

wordtt  besproken in: K. de Leeuw en H. van der  Meer, 'A Homophonic Substitution in the 
Archivess of the last Great Pensionary of Holland1, Cryptologia 17 (1993) 225-236. 

17.. Informati e over  Pierre Lyonet en de Zwarte Kamer in Den Haag in: W. H. van Seters, 
PierrePierre Lyonet, (Eten Haag, 1962), 17-26; W. J. M. Benschop, 'Secrete Regeringszorg met 
medewerkingg van het Haagsche postkantoor  (1752-1795)', Bijdragen voor Vaderlandsche 
GeschiedenisGeschiedenis en Oudheidkunde 8 (4) (1943), 238-260; H. T. Colenbrander, ed., Depêches van 
Thulemeyer,Thulemeyer, V-XXI I  (Amsterdam, 1912). 
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Inn 1751 en 1752 slaagde Lyonet er inderdaad in, enkele Pruisische en 
Fransee codes te breken, maar het eerste grote succes behaalde hij in 1754, 
toenn hij enkele brieven wist te ontcijferen van de secretaris van de prins van 
Nassau-Usingen,, een potentiële huwelijkskandidaat voor de zuster van 
Willemm V, prinses Caroline. Deze prins had een minder strenge huwelijks-
moraall  dan door de zeer puriteinse echtgenote van de overleden stadhouder 
Willemm IV, prinses Anna, op prijs werd gesteld en de bruiloft ging om die 
redenn niet door.18 Lyonet mocht zich vanaf dat moment verheugen in de 
bijzonderee belangstelling van het hof, dat hem, in verband met bewezen 
diensten,, een extra jaargeld toekende. 

Inn juni 1756, na het uitbreken van de Zevenjarige Oorlog, bleek de 
waardee van de Zwarte Kamer voor de tweede keer. De Fransen wilden 
wetenn of de Republiek geneigd was in dit conflict de zijde van Engeland te 
kiezen.. Bepalend was de vraag of het verdrag, waarin Engeland en de 
Republiekk elkaar steun toezegden in het geval een der partijen zou worden 
aangevallenn door een derde mogendheid, van toepassing was op de ontstane 
situatie.. Dit was naar de opvatting van de raadpensionaris en de prinses-
gouvernantee niet het geval, maar, los daarvan, konden de Engelsen aan-
spraakk maken op de levering van een contingent troepen, hetgeen natuurlijk 
aanleidingg kon geven tot misverstanden. De Franse ambassadeur d'Affry was 
nauwkeurigg op de hoogte van de gevoelens die aan het hof leefden, dankzij 
dee informatie die hem verstrekt werd door de privé-secretaris van de prinses, 
dee Friese edelman De Back. Dit kwam aan het licht door het decoderings-
werkk van Lyonet.19 In 1758 bleek uit onderschepte berichten dat de Fransen 
vann hun Oostenrijkse bondgenoten toestemming hadden gekregen enkele 
havenstedenn te bezetten in de Zuidelijke Nederlanden. Dit vormde een 
directee bedreiging voor de Staatse troepen die gelegerd waren in de barrière-
stedenn en zou een aanval hebben kunnen inluiden op de Republiek. De 
onderscheptee brieven maakten echter ook duidelijk dat het slechts om een 
defensievee maatregel ging, waarop een scherpe reactie kon uitblijven.20 

Minderr spectaculair, maar daarom niet minder belangrijk, was Lyonets 
werkk als constructeur van codeboeken voor de Staatse ambassadeurs. Net als 
inn andere landen werd in de Republiek voor het diplomatiek berichtenverkeer 
gebruikk gemaakt van systemen waarin niet zozeer werd uitgegaan van de 
vervangingg van letters, maar van de vervanging van woorden, namen en 

18.. Van Seters (n. 17), Lyonet, 18-23. Men mag aannemen dat Lyonet geïnspireerd werd door 
dee Anglicaanse geestelijke Edward Willes, sinds 1716 als cryptanalyticus in dienst van de Engelse 
regeringg en die in 1743 benoemd werd tot bisschop van Bath en Welts. Zie hiervoor: Kahn (n. 
1),, Codebreakers, 169-171. Dat Lyonet op de hoogte was van Willes' bisschoppelijke waardigheid 
valtt op te maken uit A. Ising, 'Een dialoog in 1756', De Nederlandsche Spectator (1860) 140. 

19.. A. C. Carter, The Dutch Republic in Europe in the Seven Years War, (London, 1971) 57-58. 
20.. N. A. Bootsma, De hertog van Brunswijk, 1750-1759, (Assen, 1962) 409-410. 
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J"J"  Jte*- ' / " * * "  * * M * i ' f**~ T****' J +^  / 
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Afb.. 1. K. H. A., Stadhouder  Willem V, inv. nr. 198, onderschepte brief van de Pruisische 
ambassadeurr  te Londen van 22 september  1752, met oplossing door  Lyonet. 

begrippen.. Dit gebeurde op grond van een van tevoren vastgestelde lijst, een 
zogenaamdee nomenclatuur. Dergelijke systemen konden na verloop van tijd 
wordenn gebroken als men over voldoende codemateriaal beschikte, men een 
vermoedenn kon ontwikkelen over de inhoud en als de numerieke volgorde 
mett de alfabetische overeenkwam. Dit laatste was met de Staatse codeboeken 
hett geval. Profiterend van zijn cryptanalytische ervaring was hij in staat het 
peill  van deze codes te verbeteren. Lyonet handelde alle correspondentie af 
diee met deze codeboeken samenhing. Dit betekende dat hij alle brieven die 
tenn behoeve van de Staten-Generaal aan de ambassadeurs in het buitenland 
werdenn geschreven, in code bracht, maar ook dat hij alle gecodeerde brieven 
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uitt den vreemde overbracht in klaartekst. Dit verschafte hem niet alleen 
inzichtt in bijna alle geclassificeerde informatie, het bracht hem ook regelmatig 
inn contact met de personen die hun stempel zetten op de buitenlandse politiek 
vann de Republiek, te weten de raadpensionaris en de stadhouder. 

Dezenn maakten in principe gebruik van dezelfde codeboeken, een voor 
elkee ambassadeur, maar de stadhouder beschikte daarnaast nog over een 
eigenn codeboek, dat weer wat ingewikkelder was van opzet dan de codeboe-
kenn van de ambassadeurs. Het ging om een zeer grote, tweedelige nomencla-
tuur,, waarbij de toekenning van de codegroepen niet volkomen willekeurig 
was,, zoals de geestelijk vader van dit type, Rossignol, had voorgeschreven, 
maarr was gefragmenteerd. Dit leidde wel tot een lokale clustering van 
codegroepen,, maar niet tot een gemakkelijk herkenbaar alfabetisch numeriek 
patroon,, dat inzicht gaf in de opbouw van de code als geheel. Daarnaast was 
dezee nomenclatuur voorzien van een additietabel, die de gebruiker door 
middell  van een getallenveld in staat stelde, de waarde van codegroepen te 
veranderen:: een combinatie van codering en vercijfering die pas in de jaren 
twintigg van deze eeuw vaak zou worden toegepast.21 

Dee rol van Lyonet aan het stadhouderlijk hof was in 1785 uitgespeeld door 
hett vertrek van de stadhouder en zijn gezin uit Den Haag. Dit betekende niet 
datt hij zijn taken als codeur van de Staten-Generaal neerlegde en evenmin 
datt hij stopte met de onderschepping van Pruisische en Franse diplomatieke 
berichten.. Maar de toenemende polarisatie tussen prinsgezinden en patriotten 
zorgdenn ervoor dat Lyonet als vertrouweling van de stadhouder niet langer 
tee handhaven was. Lyonet in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de verkoe-
lingg van de verhoudingen. Op 10 mei 1784 schreef hij de stadhouder een felle 
brieff  waarin hij hem herinnerde aan het feit dat de soevereiniteit van de Repu-
bliekk bij de Staten lag en dat de stadhouder slechts had te gehoorzamen.22 

Al ss gevolg van de dreigende burgeroorlog was het gebruik van crypto-
grafiee niet langer beperkt tot het contact met het buitenland. Na een reis door 
dee overige gewesten van de Republiek vestigde het hof zich in Nijmegen, 
waarr het een middelpunt vormde van contra-revolutionaire activiteit. Van 
vitaall  belang waren de contacten met L. P. van de Spiegel in Middelburg, de 
Engelsee ambassadeur Harris in Den Haag en G. K. van Hogendorp in Rotter-
dam.. Deze mensen reisden, evenals andere aanhangers van de stadhouder, 
regelmatigg op en neer naar Nijmegen, maar hadden daarnaast behoefte aan 

21.. K. H. A., stadhouder Willem IV. inv. nr. 301B. Het gaat om het oudste voorbeeld van 
eenn two-part code dat ik tot nu toe ben tegengekomen. Nader onderzoek moet uitwijzen 
wanneerr het codeboek precies in gebruik is genomen, maar het jaartal '1782' op het schutblad 
doett vermoeden dat de aanleiding werd gevormd door de Vierde Engelse Oorlog. Dit zou 
kunnenn betekenen dat de nomenclatuur verkeerd is opgeborgen. Voor Rossignol zie: Kahn (n. 
1),, Codebreakers, 161-162. 

22.. Museum Boerhaave, collectie Lyonet, inv, nr. 162u. 
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Afb.. 2. K. H. A., stadhouder  Willem IV , inv. nr. 301 B, bladzijde uit een tweedelige nomen-
clatuur. . 
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schriftelijkk contact. De berichten die in dit kader werden verzonden werden 
meegegevenn met een koerier, of met een partijgenoot die in de buurt woonde, 
off  met een bediende van een van de betrokkenen. Deze reizigers liepen het 
risicorisico aangehouden te worden bij de grenzen van Holland, waarbij hun bagage 
konn worden doorzocht en brieven die zij bij zich droegen konden worden 
geopend.233 Dit maakte het gebruik van geheimschrift noodzakelijk. De be-
langrijkstee contra-revolutionairen werden door de 'geheimsecretaris*  van de 
stadhouder,, aanvankelijk de hoogbejaarde De Larrey, die later werd vervangen 
doorr W. A. van Citters, voorzien van een of twee geheimschriften. In beide 
gevallenn ging het om eenvoudige, monoalfabetische systemen, aangevuld met 
enkelee codegroepen voor relevante namen en begrippen.24 

Dee afhandeling van de correspondentie geschiedde door prinses Wilhel-
mina.. Zij maakte, desnoods midden in de nacht, transcripties van de binnen-
gekomenn stukken, en nam ook het grootste deel van de uitgaande post voor 
haarr rekening, voorzover deze in geheimschrift moest worden overge-
bracht.255 Daarnaast stond zij in contact met de Pruisische ambassadeur 
Thulemeijerr in Den Haag en met haar oom Frederik de Grote in Berlijn. 
Thulemeijerr was een man van het compromis en werd als zodanig door de 
prinsess en andere organisatoren van de Orangistische contra-revolutie 
gewantrouwd.. Maar hij was als Pruisisch gezant te belangrijk om links te 
latenn liggen. Er was sprake van een levendige correspondentie, waarbij 
gebruikk werd gemaakt van een nomenclatuur, die naar alle waarschijnlijk-
heidd afkomstig was van de Pruisische diplomaat.26 

Dee restauratie van het stadhouderlijk gezag maakte, in tegenstelling tot 
watt men zou verwachten, geen eind aan de rol van prinses Wilhelmina als 
cryptografe.. Dit was een gevolg van de onbetrouwbaarheid van Lyonet en 

23.. Rijksarchief Zuid Holland, archief L. P. van de Spiegel, inv. nr. 24, brief van 12 augustus 
1787,, afkomstig van W. A. van Citters. De knecht van de heer Boers werd met de bagage van 
zijnn meester op weg van Amsterdam naar Amersfoort aangehouden bij Ankeveen. In deze brief 
wordtt het geheimschrift gebruikt dat is beschreven in De Leeuw en Van der Meer (n. 16), 
'Homophonicc Substitution'. Uit een brief van 2 augustus van W. A. van Citters aan van de 
Spiegell  valt op te maken dat er een bode was die regelmatig op en neer reisde tussen Middelburg 
enn Nijmegen. Zie hiervoor: G. W. Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenoten 
(1737-1800),(1737-1800), dl. 3 (Middelburg, 1876) 534. 

24.. Rijksarchief Zuid Holland, archief L.P. van de Spiegel, inv. nr. 23, brief van De Larrey 
d.d.. 21 november 1786. Voor enkele voorbeelden van vercijferde brieven van prinses Wilhelmina 
raadplegee men hetzelfde archief, inv. nr. 22. 

25.. G. K. van Hogendorp, Brieven en Gedenkschriften, dl. 2 ('s-Gravenhage, 1866) 88-90; 
J.. W. A. Naber, Prinses Wilhelmina, gemalin van Willem V, Prins van Oranje, (Amsterdam, 
1908)) 125-126. 

26.. K. H. A., archief prinses Wilhelmina van Pruisen, inv. nr. 387; H. T. Colenbrander, De 
patriottentijd,patriottentijd, dl. 1 ('s-Gravenhage, 1897) 323, voetnoot; Naber (n. 25), Prinses Wilhelmina, 
124-126. . 
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dienss neef en opvolger, S. E. Croiset, die er dezelfde politieke opvattingen 
opp na hield als zijn oom. De Patriotse gezindheid van Lyonet was in het 
verledenn nooit reden geweest om hem uit te rangeren, en hetzelfde zou 
gegoldenn hebben voor Croiset, ware het niet dat de Franse ambassadeur St. 
Priest,, in het voorjaar van 1788 plotseling gebruik ging maken van een 
koerier.. Dit had zijn voorganger in 1787, tijdens het hoogtepunt van het 
conflictt ook al een tijdje gedaan, maar dit had toen geen argwaan gewekt.27 

Inn 1788 leek daartoe in het geheel geen aanleiding te bestaan en dit deed 
vermoedenn dat het geheim van de Zwarte Kamer was verraden. Dit geheim 
wass slechts aan enkele personen bekend en Croiset was de enige in dat rijtje 
aann wiens integriteit kon worden getwijfeld. Hij werd op de kwestie aange-
sprokenn door de secretaris van de Staten van Holland, Roijer, een intimus 
vann de griffier en van de stadhouder en een van de direct betrokkenen. 
Croisett ontkende niet dat de Fransen op de hoogte moesten zijn, maar hij 
weess er op dat de zaak op verschillende manieren kon zijn uitgelekt. In het 
bijzonderr dacht hij aan enkele personeelsleden van het Haagse postkantoor, 
bijvoorbeeldd de dienstbodes die het vuur brandende moesten houden in het 
vertrekk waar de brieven werden geopend en werden overgeschreven.28 

Croisett werd niet voor een tweede keer met deze vraag lastig gevallen, 
maarr hij werd niet langer vertrouwd. De raadpensionaris en de stadhouder 
warenn bang dat Croiset ook andere gevoelige informatie aan de Fransen 
doorspeelde:: informatie waar hij als codeur van Staten-Generaal toegang toe 
had.. Daarbij werd het grootste risico gevormd door het contact met de 
ambassadeurss in Pruisen en Engeland: de mogendheden die de restauratie 
vann het stadhouderlijk gezag mogelijk hadden gemaakt. Van de Spiegel 
trachtte,, in overleg met de stadhouder, het gevaar te bezweren door zelf een 
codee te maken en de beide ambassadeurs in kwestie, Nagell in Londen en 
Vann Reede in Berlijn, te verzoeken deze code te gebruiken, als het om 
bijzonderr vertrouwelijke stukken ging.29 Voor de correspondentie met het 
stadhouderlijkk hof was bij Nageil nog een tweede code in gebruik, afkomstig 

27.. Op 25 maart 1787 schrijf t de Franse minister  van buitenlandse zaken Montniari n aan de 
Fransee gezant in de Republiek, dat hij  het in verband met het intensieve overleg op prij s stelt 
datt  er  wekelijks een koerier  op en neer  gaat tussen Den Haag en Valenciennes. Zie hiervoor: 
Ministèr ee des affaires étrangères, Correspondance Politique Hollande. inv. nr. 571, f461. 

28.. De Nederlandse Spectator (1860), 188-189; Museum Boerhaave Leiden, collectie Pierre 
Lyonet,, inv. nr. 162-r, dagboek van S. E. Croiset. De legatiesecretaris, Caillard , bleef overigens 
well  gebruik maken van de post, maar  de door  hem gebruikte codes waren zeer  moeilijk te 
breken.. Dit versterkte de indruk dat de Fransen op de hoogte waren. 

29.. Dit kan worden opgemaakt uit een geleidebrief van 14 augustus 1788 van de raadpensio-
nariss bij  een brief van de ambassadeur  in Londen waarin verslag wordt gedaan van een 
onderhoudd met de Engelse premier. Van de Spiegel schrijft : 'Het zal nodig zijn een cijfer  voor 
dienn heer  (Nagell) te maken, dat niet door  zeekere handen moet passeren (van Croiset)'. Zie 
hiervoor::  K. H. A., archief stadhouder  Willem V, inv. nr. 213. 
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nieuwee secretaris, Adams.30 Nagell had zelf om deze code gevraagd omdat 
hijj  de 'indiscreties' vreesde van het Londense postkantoor, in een brief die 
hijj  had meegegeven bij een bezoek van de griffier en diens broer.31 Voor 
Vann Reede werd een andere oplossing gevonden. Hij schreef zijn vertrouwe-
lijk ee brieven aan de stadhouder consequent met onzichtbare inkt, gebruik 
makendd van onbeschreven delen van een schijnbaar conventioneel gecodeer-
dee brief.32 

Dee door raadpensionaris Van de Spiegel en prinses Wilhelmina in gebruik 
genomenn systemen waren aanmerkelijk eenvoudiger dan die van Croiset. In 
hett geval van het codeboekje voor de raadpensionaris ging het om een kleine 
thematischh gegroepeerde nomenclatuur, aangevuld met een homofoon substitu-
tiegeheimschriftt met drie varianten voor elke klinker en elke naam. In het 
gevall  van prinses Wilhelmina ging het om een vergelijkbaar opgezet boekje, 
maarr met een heel ander gebruik van codegroepen; niet alleen kleine getallen, 
maarr ook lettercombinaties en non-descripte tekens, zonder enig onderling 
verband.. Deze systemen boden wel enige bescherming tegen onwelkome 
belangstelling,, maar konden door de professionele cryptanalytici van de 
Zwartee Kamer in Londen of Berlijn natuurlijk heel gemakkelijk konden 
wordenn gebroken. Het zou kunnen zijn dat noch de prinses, noch de raad-
pensionariss dit inzagen, maar er is ook een andere verklaring mogelijk. De 
brievenn waarom het ging, bevatten over het algemeen geen informatie die de 
regeringenn in Londen of Berlijn niet ter inzage mochten hebben. De Staatse 
diplomatiee was van de garantiemogendheden te afhankelijk om nog aan een 
eigenn rol te kunnen denken. Dit was in relatie tot bijvoorbeeld Rusland en 
Zwedenn nog wel het geval. De ambassadeurs van deze landen meldden met 
dee regelmaat van de klok informatie die zij alleen door omkoping of loslip-
pigheidd van hoffunctionarissen in handen hadden kunnen krijgen. 

30.. A. R. A., 2e afdeling, familiearchief Nagell, inv. nr. 123. Hierin is ook het codeboekje 
voorr Van de Spiegel aan te treffen. 

31.. K. H. A., prinses Wilhelmina van Pruisen, inv. nr. 328, brief van 16 september 1788. 
Interessantt is de motivatie 'La manque de chiffre m'a privé de 1'honneur de communiquer a 
votree Altesse Royale les negotiations entamées dans Ie Nord de 1'Europe et les projets de 
milordd Malmesbury (...)*. 

32.. K. H. A., stadhouder Willem V, inv. nr. 205. Brieven van 4, 11 en 14 februari 1792 uit 
Berlijn.. Uit een brief van L. P. van de Spiegel aan prinses Wilhelmina valt op te maken dat zij 
opp de hoogte was van de afspraak met Van Reede over het gebruik van onzichtbare inkt. Zie 
hiervoor:: K. H. A., prinses Wilhelmina van Pruisen, inv. nr. 378, stuknr. 24 (zonder datum). 
Voorr de correspondentie met de raadpensionaris beschikt de ambassadeur in Berlijn over 
dezelfdee code als Nagell. Zie: Rijksarchief in Zuid Holland, L. P. van de Spiegel, inv. nr. 190, 
brievenn van 3 en 17 februari, 21 en 24 maart en 26 mei 1787 uit Berlijn. 
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{^purnyv/C-. {^purnyv/C-. 

fjU.UfjU.U  U* ^ & D4J' 10- 2,7: *'  *

Afb.. 3. A. R. A., 2e afdeling, familiearchief Nagel, inv. nr. 123, voorbeeldzin uit de sleutel 
vann prinses Wilhelmina uit 1789. 
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Afb.. 4. K. H. A., stadhouder Willem V, inv. nr. 205 (doos 7), brief van ambassadeur A. W. 
vann Reede van 11 februari 1792 uit Berlijn, in citroenschrift (fragment). 
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HetHet geheimschrift van Hampton Court 
Hett restauratiebewind kwam in moeilijkheden, toen het betrokken raakte bij 
dee oorlog tegen Frankrijk in 1793. Het verloop van de gevechtshandelingen 
maaktee opnieuw duidelijk dat het Staatse leger decennia lang was verwaar-
loosd.. De aanwezigheid van enkele Engelse regimenten maakte in dat 
opzichtt niet veel goed. Het ging om onervaren en slecht gedisciplineerde 
troepenn die zich zo slecht gedroegen dat de burgerbevolking tenslotte 
reikhalzendd naar de komst van de Fransen uitzag. Het lot van de Republiek 
werdd bezegeld toen de Fransen er in januari 1795, als gevolg van de strenge 
vorst,, in slaagden, de grote rivieren over te steken. De Hollandse steden 
werdenn hierdoor praktisch onverdedigbaar en een capitulatie was onvermij-
delijkk geworden. De stadhouder vluchtte met zijn familie en enkele getrou-
wenn naar Engeland. Hij vestigde zich op Hampton Court, het gastenverblijf 
vann de Engelse koning, nog niet van plan zich bij het verlies neer te leggen. 
Hijj  rekende voor een hernieuwde restauratie op steun van Engeland en 
Pruisen,, die in 1788 het zogenaamde garantietractaat hadden ondertekend, 
waarinn zij zich verplichtten om het staatsbestel van de Republiek desnoods 
mett geweld in stand te houden. Daarnaast mocht worden aangenomen, dat 
eenn groot deel van de regenten die het Restauratiebewind hadden gesteund, 
opnieuww bereid zou zijn om mee te werken aan een contra-revolutie. 

Onderr de gegeven omstandigheden kon het geen kwaad, om ook in 
Berlijnn iemand te hebben die gemakkelijk toegang had tot het hof en die kon 
optredenn als pleitbezorger van de dynastieke belangen. De erfprins, gehuwd 
mett een zuster van de Pruisische troonopvolger, was hiervoor de meest 
aangewezenn persoon. Hij werd bij zijn vertrek in september 1795 vergezeld 
doorr J. L. D. Boyer, een hoveling die de stadhouderlijke familie was ge-
volgdd in de ballingschap en die als secretaris zou optreden. Deze kreeg 
onderr meer tot taak de brieven die de erfprins naar zijn moeder zou sturen, 
inn geheimschrift te brengen. Daartoe had prinses Wilhelmina hem een 
geheimschriftt meegegeven dat aan zeer hoge eisen moest voldoen, want de 
wegg tussen Hampton Court en Berlijn was lang en de familie had alle reden 
dee Engelse en de Pruisische autoriteiten te wantrouwen, om nog maar te 
zwijgenn over het gevaar dat de Fransen de brieven in handen kregen, doordat 
zijj  de pakketboot overvielen die tussen Hamburg en Londen voer.33 

Dee prinses stelde een kleine nomenclatuur samen die in zijn oorspronke-
lijkee vorm 240 codegroepen omvatte en in zijn definitieve vorm ruim 300. 

33.. C. Levoir, 'Vorstelij k Geheimschrift in vorige Eeuwen', in: F. J. L. Kramer, E. W. Maes 
e.a.,, eds., Je Maintiendrai Een boek over Nassau en Oranje, (Leiden, z.j.) 326-327; J. R. 
Bruyn,, 'Postvervoer  en reizigersverkeer  tussen de Lage Landen en Engeland (ca. 1650-1870)', 
in::  Honderd Jaar Engelandvaart (Bussum, 1975) 39; de desbetreffende sleutel valt in verschil-
lendee versies aan te treffen in K. H. A., prins Willem V, inv. nr. 389 doos 7. 
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Afb.. 5. K. H. A., stadhouder Willem V, inv. nr. 339 (doos 7), dechifreertabel van door prinses 
Wilhelminaa op Hampton Court gebruikte sleutel (fragment). 
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Afb.. 6. K. H. A., stadhouder Willem V, inv. nr. 339 (doos 7), chifreertabel van de door 
prinsess Wilhelmina op Hampton Court gebruikte sleutel (fragment). 
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Dee eerste codegroep werd gevormd door het nummer 10; de laatste door het 
nummerr 334, en de getallen daartussen steeds oplopend met de waarde 1, met 
dienn verstande dat de codegroepen 253 en 257 tot 259 en 201 tot 264 onbezet 
bleven.. De nomenclatuur lijk t bij oppervlakkige bestudering te bestaan uit een 
losse,, min of meer thematisch gegroepeerde verzameling van plaatsnamen en 
eigennamenn die om een of andere reden voor het Oranjehuis op dat moment 
terr zake doen. Nader beschouwd blijkt de code tot groep 100 echter te zijn 
opgebouwdd uit vier alfabetische reeksen, doorbroken door of aangevuld met 
enkelee weglatingen en verdubbelingen. Daarna volgt een reeks veel voorko-
mendee uitdrukkingen en titels aangevuld met enkele legerrangen en voorna-
men,, thematisch geordend in groepen van drie of vier. Deze afdeling loopt 
tott en met de codegroep 150. Van 152 tot 198 is er sprake van een alfabetisch 
gegroepeerdee reeks, waarbij de meeste beginletters drie keer achter elkaar 
voorkomen,, doch met weglating van de 'e', 'f, 'g', 'k', 'q' en 'x'. Het 
supplementt bestaat weer uit twee afdelingen, een alfabetische reeks oplopend 
vann 265 tot 307, opnieuw met verdubbelingen en weglatingen en een andere, 
lopendd van 308 tot 334, zonder duidelijke volgorde of verband. 

Dee structuur is niet volkomen willekeurig, maar niet erg overzichtelijk; 
inn feite gaat het om een kleine two-part code: met een deel dat de numerieke 
volgordee van de codegroepen aangeeft en een deel dat de woorden in alfabeti-
schee volgorde plaatst. De nomenclatuur bevat geen afdeling voor letters en 
veell  voorkomende lettergrepen. Het was de bedoeling dat de letters werden 
aangeduidd door een getal tussen een en negen, dat, geplaatst achter een code-
groep,, de positie aangaf van de letter in het desbetreffende woord. Desgewenst 
kondenn letters uit hetzelfde woord worden gehergroepeerd, of een woord kon 
wordenn samengesteld uit twee of meer codegroepen, waarbij de woordschei-
dingg werd aangegeven door een dubbele of drievoudige streep onder het laatste 
getal.. Daarnaast bestond de mogelijkheid een codegroep te onderstrepen. Dit 
betekendee dat het desbetreffende woord in zijn geheel moest worden gelezen. 
Ditt laatste aspect bood de prinses de mogelijkheid alle voordelen van een 
kleinee nomenclatuur te combineren met die van een goed geheimschrift. De 
letterss van het alfabet konden op zeer veel verschillende manieren worden 
gerepresenteerd,, zonder dat iets van hun onderlinge samenhang bleek. 

Dee eerste brief, waarin gebruik gemaakt wordt van dit geheimschrift 
dateertt van 24 september 1795 en is geschreven door prinses Wilhelmina. 
Dee eerste brief van de erfprins in dit geheimschrift dateert van 6 oktober van 
hetzelfdee jaar. Uit de aanhef blijkt dat de erfprins zich afvraagt of zijn 
secretariss en hijzelf Wilhelmina's instructies wel goed begrepen hebben; uit 
hett resultaat kan de prinses haar eigen conclusie trekken.34 Uit een iets 

34.. K. H. A., prinses Wilhelmina van Pruisen, inv, nr. 58, brief van de erfprins d.d. 6 
oktoberr 1795 uit Berlijn. 
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eerderr geschreven brief, gedateerd 3 oktober, blijkt dat de brief van 24 
septemberr niet de eerste is die de prinses heeft verstuurd; ook op 16, 17, 21 
enn 22 september heeft zij brieven verzonden aan de erfprins, maar deze zijn 
geenn van allen bewaard gebleven.35 De prinses en de erfprins schreven 
elkaarr ongeveer tweemaal per week. Dit bleef zo, met enkele hiaten, tot de 
stadhouderlijkee familie zich in 1802 teruggetrokken had op Oranienstein. De 
onderbrekingenn hadden te maken met een tijdelijke terugkeer van de erfprins 
naarr Engeland, zodat correspondentie overbodig was. De langdurigheid van 
dee ballingschap was uiteraard niet voorzien. In eerste instantie leek het er 
alleenn om te gaan Pruisen te betrekken bij een gewapenderhand herstel van 
dee oude constitutie. Geleidelijk werd duidelijk, dat de herovering van de 
Republiekk uitbleef en dat het reëler was om voor de stadhouder territoriale 
compensatiee in Duitsland na te streven, bijvoorbeeld door de geseculariseer-
dee bisdommen Bamberg en Würzburg onder zijn gezag te brengen, zoals 
Pruisenn graag wilde. Daarna verschoof de aandacht naar een internationale 
vredesregelingg die dat mogelijk moest maken, zoals die tijdens het congres 
vann Rastatt werd nagestreefd om uit te monden in een hernieuwd streven 
naarr omverwerping van de Bataafse Republiek, ditmaal met Engelse en 
Russischee militaire steun. 

Dee brieven in het jaar 1800 hadden voornamelijk betrekking op de missie 
Spaenn die een aparte vrede tussen Engeland en de Bataafse Republiek 
mogelijkk moest maken, gekoppeld aan een herstel van de band tussen 
Nederlandd en Oranje met de erfprins in de rol van 'eerste consul' naar 
bonapartistischh voorbeeld.36 De brieven uit 1801 en 1802 hadden betrek-
kingg op de vestiging van de stadhouder en zijn gezin in Duitsland en de 
zaakk van schadeloosstelling door de Bataafse Republiek voor de geconfis-
ceerdee domeingoederen. De briefwisseling uit deze latere jaren is minder 
intensieff  dan die gedurende de eerste jaren van de ballingschap. Het politie-
kee belang nam, na 1800, sterk af en het veelzeggend dat de laatste vercijfer-
dee brief van de erfprins is geschreven op 15 maart 1802 en afkomstig is uit 
Parijs,, waar hij het met Napoleon op een akkoordje probeert te gooien.37 

Dee vercijferde brieven van prinses Wilhelmina en die van de erfprins 
verschillenn nogal van karakter. De prinses hield de chiffreerarbeid het liefst 

35.. Ibid., brief van de erfprin s d.d. 3 oktober  1795 uit Berlijn . 
36.. De vercijferde brieven van de erfprin s uit deze periode zijn terug te vinden in K. H. A., 

Wilhelmin aa van Pruisen (A32), inv. nr. 58 t/m 65 en 494a; de brieven van de prinses in 
K.. H. A., Koning Willem I (A35), inv. nrs. VIIIa-2 5 t/m 32 en 40. De grote lij n van de 
correspondentiee is te volgen in: H. T. Colenbrander, Willem I, Koning der Nederlanden, dl. 1 
(Amsterdam,, 1931) 59-83; voor  de zaak Spaen zie: Karl de Leeuw en Hans van der  Meer, 'Een 
roostergeheimschriftt  van Alexander  baron van Spaen', De Achttiende Eeuw 25 (1993) 187-210. 

37.. K. H. A., prinses Wilhelmina van Pruisen (A32), inv. nr. 62, brief van de erfprin s d.d. 
155 maart 1802, uit hotel de Chatillon, Rue de Lycee. 
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inn eigen hand, zoals zij dat in Nijmegen en, na 1787 in Den Haag, gewend 
was.. Dit bracht met zich mee dat zij zich zoveel mogelijk beperkt tot 
vercijferdee passages van een, often hoogste twee alinea's. Dit lukte natuur-
lij kk niet altijd, en het hielp haar evenmin bij de ontcijfering van de brieven 
uitt Berlijn, vaak bestaande uit drie of meer kantjes, die geheel in geheim-
schriftt waren gebracht door de ijverige secretaris van de erfprins, J. L. D. 
Boyer.. In tijden van crisis kon dit betekenen dat zij weinig rust kreeg. Op 28 
februarii  1797 schreef zij aan de erfprins: 'Er heerst thans grote bedrijvigheid 
opp Hampton Court. De Griffier werkt nacht en dag en ook ik schrijf meest 
tott diep in den nacht (...). Gij weet, ik heb niemand om te helpen met het 
geheimschrift.. Al het ontcijferen en in cijfer brengen doe ik zelf (...)'.38 

Dee prinses ontwikkelde in de loop der jaren verschillende manieren om 
hett geheimschrift moeilijk herkenbaar te maken. In enkele gevallen leek het 
off  zij drie of viercijferige codegroepen hanteerde met een waarde hoger dan 
334.. Dit kon betekenen dat zij codegroepen samenvoegde zonder de voorge-
schrevenn interpunctie maar wel met een enkele of een dubbele streep onder 
hett hele getal. Deze werkwijze zou, uitgaande van de codegroep 37 voor 'due' 
enn 32 voor 'York', 3732 hebben kunnen opleveren voor 'due de York'; of, 
uitgaandee van de codegroepen 69 voor 'prins' en 22 voor 'Oranje', 6922 voor 
'prinss van Oranje'.39 In latere jaren ontwikkelde zij de gewoonte om veel 
codegroepenn zonder betekenis te verwerken; de authentieke markeerde zij dan 
mett een dubbele streep, die men anders alleen onder het laatste cijfer van een 
uitt verschillende codegroepen bestaand woord zou verwachten.40 Daarnaast 
maaktee zij wel eens gebruik van onzichtbare inkt, waarbij zij alleen de 
belangrijkee eigennamen in code bracht.41 De erfprins maakte vaker gebruik 
vann onzichtbare inkt, waarbij hij een velletje liet volschrijven met getallen 
diee voor codegroepen konden doorgaan om de drie andere velletjes beschik-
baarr te krijgen voor de 'eigenlijke' boodschap.42 Ook bracht hij door middel 
vann onzichtbare inkt wel mededelingen aan tussen de regels van een klaar 
gesteldee brief, maar dit gebeurde minder vaak.43 

Hett supplement, bestaande uit codegroepen tussen 265 en 334 werd 
toegevoegdd in de tweede helft van 1799 of het eerste kwartaal van 1800. De 

38.. Naber (n. 25), Prinses Wilhelmina, 220. 
39.. K. H. A., Koning Willem I, inv. nr. VIIIa-30, brief van prinses Wilhelmina uit Londen 

vann 27 maart 1801. 
40.. K. H. A., Koning Willem I (A35), brief van prinses Wilhelmina van 29 mei 1801. 
41.. K. H. A.t Koning Willem I, inv. nr. VIIIa-29, brief van prinses Wilhelmina van 9 mei 

18000 uit Londen en ibid., inv. nr. VIIIa-26, brief van prinses Wilhelmina van 28 maart 1797 
(z.. pi.). 

42.. K. H. A., Wilhelmina van Pruisen, inv. nr. 62, brief van de erfprins uit Berlijn van 2 
februarii  1799. 

43.. Ibid., brief van de erfprins uit Berlijn van 12 februari 1799. 
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Afb.. 7. K. H. A., stadhouder  Willem V, inv. nr. 337 (doos 60), brief van de erfprin s van 7 
maartt  1796 uit Berlijn , in het handschrift van J. L. D. Boyer  (fragment). 

117 7 



152 2 KARLL DE LEEUW 

KarlKarl  de Leeuw 

eerstee brief met een duidelijk herkenbare codegroep uit dit bereik dateert van 
155 april 1800 en is afkomstig van de erf prins.44 De uitbreiding zou verband 
kunnenn houden met de missie Spaen, maar deze naam heeft als codegroep 
hett getal 255 en is vermoedelijk evenals de 'Tauenzien' en 'Hawkesbury' 
'los'' toegevoegd in een 'leeg' bereik tussen de oorspronkelijke sleutel en het 
supplementt (het bereik ligt tussen 250 en 265). Het lijk t mij waarschijnlijker 
datt het supplement is ontstaan bij de voorbereiding van de Engels-Russische 
invall  in Noord Holland, dus in het voorjaar van 1799. Dit mag niet alleen 
wordenn aangenomen op grond van een passage in een brief van de prinses 
vann 25 juni van dat jaar, waarin sprake is van een 'nouveau chiffre', maar 
ookk uit de naam 'Spencer' met als codegroep 326. Het gaat hier vermoede-
lij kk om Sir Brent Spencer (1760-1828), die in augustus 1799 als comman-
dantt van het veertigste regiment naar Den Helder werd gestuurd, na lange 
tijdd actief te zijn geweest in de koloniën.45 

Dee prinses had een sterke voorkeur voor dit geheimschrift. Dit blijkt niet 
alleenn uit de vele jaren dat het in gebruik is geweest, maar ook uit het vitale 
karakterr van de correspondentie die met behulp van dit geheimschrift werd 
gevoerd.. De briefwisseling met de erf prins was natuurlijk het belangrijkste, 
maarr het geheimschrift duikt ook af en toe op in brieven van prins Frederik 
aann prinses Louise (de dochter van prinses Wilhelmina en hertogin van 
BB runs wijk) en van generaal Stamford die eveneens in Brans wijk verbleef.46 

Daarnaastt beschikte Tollius, sinds het eind van 1798, over een uittreksel uit 
dee code, in verband met zijn werk als waarnemer bij het congres van 
Rastatt.477 Het vertrouwen van de prinses was wel gerechtvaardigd: het ging 
omm een gemakkelijk te hanteren geheimschrift, dat moeilijk te breken was 
doorr de vele variatiemogelijkheden die het bood. Het vormde niet alleen een 
verrassendee toepassing van de positieschrijfwijze, die van zoveel betekenis 
iss geweest voor de ontwikkeling van de wiskunde, maar het verried ook 
begripp voor de sterke punten van de nomenclatuur.48 

44.. K. H. A., Wilhelmina van Pruisen, inv. nr. 63, brief van de erfprin s van 15 april 1800 
uitt  Berlijn . 

45.. K. H. A., Koning Willem I, inv. nr. VIIIa-28 , brief van prinses Wilhelmina uit Hampton 
Courtt  van 25 juni 1799. 

46.. K. H. A-, prinses Wilhelmina van Pruisen, inv. nr. 87, brief van prins Frederik uit 
Wenenn van 6 juni 1798; K. H. A., prins Willem Georg Frederik, inv. nr. VII-A4 , brief van 
prinsess Wilhelmin a uit Hampton Court van 23 oktober  1795; K. H. A., prinses Louise van 
Brunswijk ,, brief van prinses Wilhelmina uit Hampton Court van 29 januari 1796; K. H. A„ 
Koningg Willem I, inv. nr. VIIIc-S83, brief van Stamford uit Brunswijk van 2 januari 1795 en 
33 augustus 1798. 

47.. K. H. A-, archief Tolüus, inv. nr. 9, stuknrs. Gl 14 en Gl 15. Toltiu s kende de codegroe-
penn 10 t/m 65. 

48.. Kenmerkend voor  de positieschrijfwijze is het feit dat de decimale rangorde van een 
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Afb.. 8. K. H. A., stadhouder  Willem V, inv. nr. 339 (doos 7), supplement bij  de op Hampton 
Courtt  gebruikte sleutel in het handschrift van prinses Wilhelmina (fragment). 

Prinsess Wilhelmina's voorkeur voor dit geheimschrift toont aan dat zij een 
goedd van een slecht geheimschrift kon onderscheiden en het zou interessant 
zijnn om te weten of zij het ook zelf heeft geconstrueerd en zo ja, over welke 
voorbeeldenn zij beschikte. Het is niet mogelijk om hier iets met zekerheid 
overr te zeggen, maar vast staat wel dat het idee niet ontleend kan zijn aan 

cijferr  uitsluitend tot uitdrukkin g gebracht wordt door  de plaats van dit cijfer  ten opzichte van 
dee andere cijfers in een getal. Deze schrijfwijz e is mogelijk dankzij  de *0' en is pas tot 
ontwikkelin gg gekomen in de Renaissance. Zie: K. Menninger, Zahtwort und Ziffer, dl. 2 
(Göttingen,, 1958) 205. 
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eenn boek. De eerste beschrijving van een systeem dat er op lijk t treffen we 
aann in Klübers Kryptographik, een Duits standaardwerk uit 1809, dus 
veertienn jaar later.49 De prinses beschikte op Hampton Court echter wel 
overr een voorbeeld. Tijdens de oorlog met het revolutionaire Frankrijk in 
17933 en 1794 maakte de stadhouderlijke familie voor de correspondentie met 
prinss Frederik gebruik van een verwant systeem, zij het veel bescheidener 
vann opzet. Het ging om een gedicht waaraan een reeks woorden was toege-
voegdd die doorlopend waren genummerd, waaronder de namen van enkele 
vestingstedenn en het woord 'jenever'. Nieuwe woorden konden worden 
gemaaktt door een herschikking van lettergrepen uit de oude, waarbij achter 
eenn haaltje voor of na de desbetreffende codegroep werd aangegeven 
hoeveell  letters moesten worden weggelaten.50 

Dee verleiding is groot om voor de oorsprong van dit systeem aan de 
bibliothecariss en wiskundige Euler te denken, die sinds 1775 bij de opvoe-
dingg van de Oranjeprinsen betrokken was en die met name met prins 
Frederikk een zeer goed contact had, of anders aan Stamford, die verantwoor-
delijkk was geweest voor de militaire vorming van de prinsen en die ook een 
grotee belangstelling had voor wiskunde.51 Maar er is geen enkele aanwij-
zingg dat zij iets met de totstandkoming van dit voorlopertje te maken hebben 
gehad,, dat geldt a fortiori voor de sleutel van Hampton Court omdat zij daar 
geenn van beiden, op het moment van ontstaan, aanwezig waren.52 

Err is echter nog een derde mogelijkheid, in de hoedanigheid van de 
vrouww van een voormalige Russische ambassadeur in Den Haag, prinses 
Gallitzin.. Deze dame was een graag geziene gast van prinses Wilhelmina in 
dee tijd dat zij nog in Den Haag woonde. ïn 1779 verhuisde prinses Gallitzin 
naarr Munster, maar zij bleef in contact staan met Wilhelmina, en vooral met 
dee filosoof Hemsterhuis die als commies in dienst was van de Raad van 
State.533 In de brieven die zij wisselde met Hemsterhuis en die soms over 

49.. J. P. Klüber, Kryptographik. Lehrbuch derGeheimschriftkunst, (Tubingen, 1809) 217-230. 
50.. F. H. A. Sabron, De oorlog van 1794-1795 op het grondgebied van de Republiek der 

VereenigdeVereenigde Nederlanden, 2 dln. (Breda, 1892-1893). 
51.. Voor genealogische en biografische gegevens omtrent Johann Friedrich Euler (1741 -1800), 

zie:: Karl Euler, Das Geschlecht Euler-Scholpi, (GieBen, 1955). Volgens deze bron was Euler af-
komstigg uit Birkenfeld en niet uit Zweibrücken, zoals Colenbrander stelt in zijn Willem I (n. 36), 
20.. Euler was sinds 1775 betrokken bij de opvoeding van Oranje-prinsen en daarnaast werkzaam 
alss bibliothecaris van de stadhouderlijke bibliotheek. Zie hiervoor: K. H. A., Koning Wilem I, 
VIIIc-E18,, copic de la lettre aux commissaires de Comitee d'instruction publique van 15 maart 
17955 uit Den Haag; zie voor Stamford Colenbrander (n. 36), Willem 1,20 en M. Jahns, Geschichte 
derder Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland, dl. 3 (München, 1891) 1818, 2636. 

52.. K. H. A., liste des personnes qui accompagnent ou forment la suite de leurs Altesses 
(...)) en Angleterre in Almanach de la Cour voor 1795. 

53.. M. J. Petty, Frans Hemsterhuis. Waarneming en Werkelijkheid (Baarn, 1990). Met dank 
aann de heer I. Boone. 
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politiekee onderwerpen gingen, bediende zij zich van een geheimschrift dat 
volgenss hetzelfde principe was geconstrueerd als dat van Benjamin Frank-
lin.544 Uitgangspunt voor dit geheimschrift was een passage uit Hemster-
huis'' eigen dialoog 'Aristée ou la divinité': 'Figurez vous sur les rives du 
Gangee une barque qui touche son sable précieux'. De 63 letters uit deze zin 
wordenn doorlopend genummerd en de letters die er niet in voorkwamen in 
willekeurigee volgorde daaraan toegevoegd, tot de sleutel 70 codegroepen 
omvatte.. Later werden nog enkele codegroepen toegevoegd voor enkele veel 
voorkomendee medeklinkers, tot een getal van 85 was bereikt. Hemsterhuis 
geloofdee dat deze sleutel zijn vercijferde passages onoplosbaar zouden 
makenn voor niet-ingewijden.55 Dat was natuurlijk niet zo en prinses Wilhel-
minaa zal dat niet zo gemakkelijk hebben geloofd, maar het idee om de 
letterss van een boodschap als uitgangspunt te kiezen voor een vercijfering in 
plaatss van de woorden, zou zij zeer wel aan deze bron hebben kunnen 
ontleend.566 Het principe van de tweedelige nomenclatuur was haar bekend 
vann Lyonet die er speciaal voor de stadhouder een in gebruik had.57 Het 
ideee om pagina- en regelnummer los te laten, maar de woorden van de 
basistekstt te voorzien van een doorlopende nummering zou ontleend kunnen 
zijnn aan het in 1772 verschenen boek van Thicknesse.58 Het heterogene 
karakterr van de invloeden die in het Hampton Court geheimschrift lijken 
meee te spelen zou in de richting kunnen wijzen van prinses Wilhelmina als 
'constructeur',, die als een der weinigen al deze invloeden zou hebben 
kunnenn verwerken en die reeds lang met het cryptografische probleemveld 
vertrouwdd was. Een sterke wiskundige aanleg zou haar op een origineel idee 
gebrachtt kunnen hebben. 

Conclusie Conclusie 
Dee groeiende belangstelling voor geheimschriften aan het eind van de 
achttiendee eeuw had alles te maken met grote, politieke turbulentie die het 

54.. Zie noot 15. 
55.. W. Loos, 'Der  Briefwechsel des Philosopher! Hemsterhuis mit der  Fürstin Gallitzin' , in: 

Westfalen.Westfalen. Mitteilungen des Vereins fiir Ceschichte und Altertumskunde Westfalens des 
LandesmuseumLandesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte und des Landeskonservators von Weslfalen-
LippeLippe (1961) 124. 

56.. Prinses Wilhelmina en prinses Gallitzi n hielden contact, ook na het vertrek van de 
laatstee naar  Munster. Zie hiervoor: L. Brummel, Frans Hemsterhuis. Een philosophenleven, 
(Haarlem,, 1925) 195. De heb in het K. H. A. helaas geen brieven van prinses Gallitzi n kunnen 
vinden,, maar  ik heb wel een minuut van Willem V kunnen vinden van 12 juni 1792, waaruit 
blijk tt  dat prinses Wilhelmina en prinses Gallitzi n elkaar  rond die datum gezien hebben. 
K.. H. A., stadhouder  Willem V, inv. nr. 331. Met dank aan mevrouw C. Eijmael. 

57.. Zie noot 21. 
58.. Zie noot 12. 
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gebruikk buiten het strikte diplomatieke berichtenverkeer noodzakelijk 
maakte.. De constructie van nomenclaturen en geheimschriften was niet 
langerr voorbehouden aan professionals, maar kwam direct in handen van 
directt betrokkenen, die weinig ervaring hadden op dit terrein en die vaak 
warenn aangewezen op oude standaardwerken uit de Renaissance. In het geval 
vann prinses Wilhelmina, die reeds tijdens het verblijf van de stadhouderlijk 
hoff  in Nijmegen betrokken was bij het ontcijferen en in cijfer brengen van 
allee belangrijke post, valt een leerproces waar te nemen. In de eerste jaren 
bediendee zij zich van eenvoudige homofone substitutiegeheimschriften, 
eventueell  aangevuld met kleine nomenclaturen. Deze codes boden onvol-
doendee bescherming tegen professionele cryptanalytici, maar zij waren 
bedoeldd voor binnenlandse berichtenverkeer, of zij bevatten slechts informa-
tiee die de desbetreffende buitenlandse regeringen welgevallig waren. Met de 
Fransee aanval op de Republiek in 1793 en de daaropvolgende ballingschap 
vann de stadhouderlijke familie in Engeland en Duitsland wordt het klimaat 
echterr grimmiger. Het Oranjehuis komt min of meer in een isolement te 
verkerenn en haar codes en geheimschriften dienen plotseling aan veel hogere 
eisenn te voldoen. Het geheimschrift van Hampton Court was een geslaagde 
pogingg om aan die eisen tegemoet te komen. De basis van het geheimschrift 
werdd gevormd door een kleine, tweedelige nomenclatuur met codegroepen 
tussenn 10 en 334. De getallen tussen de 1 en de 9 werden uitsluitend 
gebruiktt in combinatie met een codegroep om de positie van de letters aan 
tee duiden, in feite een verrassende toepassing van de positieschrijfwijze. De 
prinsess beschikte hierdoor niet alleen over een geheimschrift met zeer veel 
variatiemogelijkheden,, maar ook over een gemakkelijk te hanteren nomen-
clatuur. . 

Dee constructie van dit geheimschrift, vermoedelijk het werk van de 
prinsess zelf, getuigt niet alleen van kennis van zaken, het is ook een bewijs 
vann originaliteit. De eerste beschrijving van een systeem dat er duidelijk op 
lijkt ,, valt pas veertien jaar later aan te treffen in Klübers Kryptographik, een 
Duitss standaardwerk uit 1809. 

AA bookcipher used by Princess Wilhelmina of Prussia during 
thee exile of the Stadholder's family on Hampton Court 

Duringg the 1750ies the making of codes and ciphers at the Court of the 
Princess-Governesss Anne and, later on, of Stadholder William V, came into 
thee hands of Pierre Lyonet: a microscopist and talented engraver of insects 
whoo was also active as a head of the Dutch Black Chamber. Profiting from 
hiss experience as a codebreaker he was able to improve the quality of Dutch 
codes,, but he could not be maintained after the outbreak of the civil war 
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betweenn Patriots and Organists, because of his strong political views, not 
favourablee to the cause of the House of Orange. 

Thee making of codes and ciphers passed into the hands of the wife of 
Stadholderr William V: Princess Wilhelmina of Prussia. From 1786 Onwards, 
whenn the Court resided in Nijmegen as a consequence of Patriot take-over 
inn the province of Holland, she handled all volatile correspondence herself 
andd this remained to be the case after the restoration of the Stadholders 
authorityy in september 1787. 

Att the beginning she used simple codes and ciphers who were no match 
forr professional cryptanalysts, but they were intended for the encoding or 
encipheringg of information already known to the host governments or for use 
insidee the Dutch Republic only. 

Thesee codes and ciphers were no longer thought to be sufficient after the 
Stadholderr and his family were expelled from the Republic by a French 
occupationn army and its Patriot partisans in 1795. They went to England and 
weree lodged in Hampton Court as guests of King George III . The Stadholder 
andd his family,now a liability to their former English and Prussian allies 
ratherr than an asset, became politically isolated and could only regain a 
bargainingg position by organizing a war party of their own while cultivating 
theirr contacts with the crowned heads of Europe. 

Princesss Wilhelmina had to construct a new type of cipher, more secure 
thann her former ones, but not more difficult to operate. She made a small 
two-partt code, consisting of about 300 items in an apparently random 
alphabeticall  order, mostly referring to names of places or persons and, to a 
lesserr degree, titles and concepts. The codegroup ranged from 10 to 334, but 
thee one digit-numbers were exclusively used to indicate the position of 
letterss in the words or names in the code-list. Thus new words could be 
madee by adding single digits between dots to codegroups and indicating the 
endd of a word by underlining the last digit. In this way the cipher provided 
forr a great variety of means of representing the letters of the alphabet, while 
retainingg all the advantages of a code that could be memorized. 

Thee construction of this cipher, likely to be the work of the Princess 
herself,, showed a profound understanding of cryptography and innovative 
capacityy in this field as well. 

Thiss particular variant of the bookcipher was not described in literature 
untill  14 years later and has to be considered remarkably fit for its use. 
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BijlageBijlage bij: Een lexicaal geheimschrift van prinses Wilhelmina op Hampton 
Court Court 

Dee sleutel van 
100 Angleteire 
111 Berlin 
122 Certain 
133 difficil e 
144 engager 
155 France 
166 Gouvernement 
177 Hollande 
188 Jacobi 
199 1*  Armee 
200 Marin e 
211 nos 
222 Orange 
233 Prusse 
244 quelque 
255 Russie 
266 Stamford 
277 Trait e 
288 Usage 
299 vous 
300 Wilhelmin a 
311 Zèle 
322 Yorck 
333 Xavier 
344 Amsterdam 
355 Brunswick 
366 Chiffr e 
377 Due 
388 est 
399 fini e 
400 Grand 
411 Hereditaire 
422 Illustr e 
433 Lettr e 
444 mals 
455 Negociation 
466 Opposition 
477 Paix 
488 qu'i l 
499 republique 
500 subsides 
511 toujours 
522 une 
533 Vienne 
544 Walmoden 
555 Zelande 
566 Alliance 
577 bienfait 

Hamptonn Court 
588 cour 
599 delivrer 
600 Etats Généraux 
611 Frederic 
622 Guillaume 
633 histoire 
644 j'a i 
655 Louise 
666 Ministère 
677 necessaire 
688 opinion 
699 Prince 
700 que 
711 Reputation 
722 Situation 
733 Troupes 
744 Union 
755 visite 
766 Y 
777 Assemblee Nationale 
788 Bischofswerder 
799 cabale 
800 delivrance 
811 égalité 
822 craindre 
833 difficult é 
844 Excellence 
855 felicité 
866 Guerre 
877 habitude 
888 II  y a 
899 liberté 
900 même 
911 nous 
922 Osnabruck 
933 peut être 
944 quoique 
955 Rassemblement 
966 souvent 
977 toutes 
988 votre 
999 voyage 
1000 decider 
1011 les Ministres 
1022 le Cabinet 
1033 cela va bien 
1044 Rheede 
1055 les 

1066 Princesses 
1077 le Roi 
1088 la Reine 
1099 la Duchesse 
1100 Mari e 
H II  Elisabeth 
1122 le Prince de Galles 
1133 revolte 
1144 misere 
1155 abondance 
1166 retour 
1177 General Dundas 
1188 Dispositions 
1191a a 
1200 manage 
1211 j'espêre 
1222 néanmoins 
1233 beaucoup 
1244 mesintelligence 
1255 écrire 
1266 sentiment 
1277 attachement 
1288 bonheur 
1299 lui 
1300 promptement 
1311 vous pouvez me croire 
1322 je compte sur  votre 

discretion n 
1333 on dit 
1355 ne croyez pas 
1366 soyez assure 
1377 1'Empereur 
1388 1'Empire 
1399 les Autrichiens 
1400 Officiers 
1411 Soldats 
1422 mécontentement 
1433 Elle 
1444 être 
1455 fidele 
1466 mon 
1477 et 
1488 point 
1499 oui 
1500 non 
1511 Kalitscheff 
1522 Auckland 
1533 Barthelemy 
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1544 Bentinck 
1555 Bourdeaux 
1566 Brittaniqu e 
1577 Caillard 
1588 Qairfay 
1599 Constant 
lóOcourru u 
1611 van der  Duyn 
1622 Elgin 
1633 Fïnckenstein 
1644 Gallitzi n 
1655 Gcusau 
1666 Gray 
1677 Grenvill e 
1688 Hardenberg 
1699 Haugwitz 
1700 Heemskerk 
1711 Hohenlohe 
1722 Hottinger 
1733 Hugenin 
1744 rimpératric e 
1755 Impériaux 
1766 Jourdan 
1777 Luchesini 
1788 Malmesbury 
1799 van der  Maasen 
1800 Moreau 
1811 Nacquard 
1822 Nagell 
1833 d'Ompteda 
1844 Pichegru 
1855 Pitt 
1866 Portland 
1877 Quarles 
1888 Ragay 
1899 Rietveld 
1900 Renfner 
1911 Repelaer 
1922 Rhon 
1933 van de Spiegel 
1944 Staremberg 
1955 Suyderas 
1966 Tolliu s 
1977 Wurmser 
1988 Yvoy 
1999 Allemagne 
2000 amalgamer 
2011 auxiüaires 
2022 avantageux 
2033 bon plaisir 
2044 Braband 
2055 cause commune 

2066 comité 
2077 Comte 
2088 defavolrables 
2099 desireroient 
2100 demarches 
2111 des 
2122 dix sept 
2133 Hampton Court 
2144 Hannovre 
2155 Harlingen 
2166 La Haye 
2177 indirectes 
2188 intentions 
2199 instructions 
2200 Indes Occidentales 
2211 Indes Orientates 
2222 Leeuwarden 
2233 Ligne de Demarcation 
2244 Londres 
2255 Middelbourg 
2266 Monsieur 
2277 la Moselle 
2288 la Meuse 
2299 Mylor d 
2300 Pays de Nassau 
2311 Pais Bas 
2322 Petersbourg 
2333 Provinces Unies 
2344 Paris 
2355 Patriotes 
2366 Plan 
2377 Provisoirement 
2388 Ie Rhin 
2399 Royal 
2400 sans 
2411 Suisses 
2422 Texel 
2433 Utrecht 
2444 vaissaux 
2455 ulterieures 
2466 Weezel 
2477 Wezer 
2488 Westphalie 
2499 Ussel 
2500 Zwoll 
2511 Passavant 
2522 St. Helens 
253 3 
2544 Tauenzien 
2555 Spaen 
2566 Hawkesbury 
257 7 

258 8 
259 9 
2600 Stadhouderat 
2655 amnistie 
2666 abandonner 
2677 Beyme 
2688 bons principes 
2699 cours alliées 
2700 cette affaire 
2711 Daendels 
2722 Directoire 
2733 Etablissement 
2744 encore 
2755 Flandres 
2766 Fagel 
2777 gardez vous en 
2788 Ie Greffier 
2799 Heeckeren d'Enghuizen 
2800 hatez la chose 
2811 impossible 
2822 insinuation 
2833 Justice 
2844 Köckerit z 
2855 je crois 
2866 laconisme 
2877 les leurs 
2888 manifeste 
2899 meilleur 
2900 nouvelle 
2911 notre maison 
2922 oblige 
2933 occuper 
2944 pleins pouvoirs 
2955 Portugal 
2966 qui conque 
2977 quelque fois 
2988 Régence 
2999 rapport 
3000 Sécrétaire 
3011 sa voir 
3022 tant et plus 
3033 tems mauvais 
3044 ultérieus 
3055 vaillant 
3066 van de Poll 
3077 Zastrow 
3088 pour  vous prouver 
3099 Signaux 
3100 Bataves 
3111 Bielefeld 
3122 Bonaparte 
3133 TOverijssel 
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3144 La Groningue 
3155 les Puissances 
3166 aller et venir 
3177 declaratoir 
3188 territoire 
3199 les loix 
3200 Signature 
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3211 moi 
3222 peu s'en faut 
3233 ni 1'un ni l'autre 
3244 bride et main 
3255 avec ceci 
3266 Spencer 
3277 mission 

3288 colonie 
3299 changer 
3300 Oranienstein 
3311 pres d'ici 
3322 venez bientot 
3333 Frise 
3344 Gueldre 
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