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Samenvatting g 
Dezee dissertatie bestaat uit zes, reeds eerder verschenen, artikelen en een inleiding 
off  overzichtsartikel die betrekking hebben op de rol van de cryptologie in de 
Nederlandsee geschiedenis, in het bijzonder gedurende de achttiende eeuw. De twee 
belangrijkstee artikelen gaan over het onderscheppen van gecodeerde berichten en 
hett breken van geheimschriften, respectievelijk gedurende de jaren 1707-1715, 
samenhangendd met de Spaanse Successieoorlog en de nasleep daarvan, en de 
periodee tussen 1751 en 1763, die gedeeltelijk samenvalt met de Zevenjarige 
Oorlog.. In deze studies is gepoogd de factoren te identificeren die het ontstaan en 
functionerenn van deze, zogenaamde, Zwarte Kamers mogelijk maakten. Daarbij is 
niett alleen gelet op ontwikkelingen in de internationale politieke context, die het 
onderscheppenn van diplomatiek en/of militair berichtenverkeer blijkbaar op die 
momentenn in de geschiedenis bijzonder aantrekkelijk maakten, maar vooral ook op 
dee verbreiding van de kennis die nodig was om het onderschepte codemateriaal te 
kunnenn breken. Daarnaast zijn er twee artikelen opgenomen, geschreven met Hans 
vann der Meer, die enkele vercijferde berichten tot onderwerp hebben die werden 
teruggevondenn in respectievelijk de archieven van stadhouder Willem V en van 
raadpensionariss L.P. van de Spiegel, zonder bijbehorende oplossing of aanduiding 
vann de schrijver dan wel de datum van hun ontstaan. Deze berichten worden 
opgelost,, geïndentificeerd en in een historische context geplaatst. In het vijfde 
artikell  wordt aandacht besteed aan het geheimschrift dat prinses Wilhelmina van 
Pruisenn gebruikte voor de communicatie met haar familie en enkele 
vertrouwelingenn op het vasteland tijdens de ballingschap van de stadhouderlijke 
familiee in Engeland. Daarbij is getracht na te gaan welke factoren de prinses ertoe 
hebbenn gebracht dit opmerkelijke geheimschrift te introduceren en is er gepoogd 
tee achterhalen wie verantwoordelijk was voor de intrigerende constructie. In het 
zesdee artikel, eveneens geschreven met Hans van der Meer, wordt het gebruik van 
eenn tweede roostergeheimschrift besproken door de erfprins Willem Frederik voor 
dee uitwisseling van berichten met Alexander baron van Spaen die in verbinding 
stondd met de Bataafse regering. 

Inn het overzicht dat aan de tijdschriftartikelen voorafgaat, wordt getracht de 
deelstudiess met elkaar in verband te brengen en in een wat bredere context te 
plaatsen,, waarbij voor elke periode wordt nagegaan in hoeverre er een relatie is 
aann te wijzen tussen activiteiten op het gebied van de crypto-analyse en de 
constructiee van geheimschriften. Dit overzicht bestrijkt een langere periode dan de 
diversee tijdschriftartikelen. Het begint met een schets van de praktijken op dit 
gebiedd gedurende de gehele Tachtigjarige Oorlog, het geeft een beeld van het 
codegebruikk door de Staten-Generaal gedurende het hele bestaan van de Republiek 
enn het gaat ook in op de achtergronden die geleid hebben tot het sluiten van de 
Zwartee Kamer in de Bataafse Tijd en op de consequenties die dit had voor het 
codegebruikk ten tijde van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast wordt er in deze 
introductiee aandacht besteed aan de theorieën die andere onderzoekers hebben 
geformuleerdd met betrekking tot de ontwikkeling van de cryptologie in het 
algemeenn en wordt nagegaan in hoeverre de situatie in de Republiekk met één of 



186 6 KARLL DE LEEUW 

meerr van deze theorieën op vruchtbare wijze in verband is te brengen. Daarbij is 
niett alleen gelet op de rol van crypto-analisten in het codebedrij f, maar ook op de 
verbreidingg van geheimschriften die beschreven worden in de contemporaine 
literatuurr op dit gebied. Daarnaast is gezocht naar mogelijke verbanden met de 
ontwikkelingg van andere wetenschapsgebieden, zoals de linguïstiek, de 
kansberekeningg en de wiskunde. 
Dee conclusies die dit onderzoek heeft opgeleverd moeten gedifferentieerd worden 
perr periode. Ten aanzien van de periode voor 1650 kan worden gesteld dat er 
verschillendee crypto-analysten aan het werk zijn geweest die zich uiteraard 
concentreerdenn op onderschept Spaans codemateriaal, maar dat er geen 
aanwijzingenn zijn dat deze crypto-analysten anders dan incidenteel betrokken 
warenn bij de constructie van geheimschriften voor staats of stadhouderlijk 
gebruik.. Het is evenmin duidelijk of er in deze periode reeds sprake is van een 
'Nederlandsee school' op het gebied van de crypto-analyse. Het is met name een 
vraagg of Constantijn Huygens, die actief werd na het Twaalfjarig Bestand, is 
opgeleidd door D'Aleaume die actief was voor het Twaalfjarig Bestand. Dezelfde 
vraagg geldt overigens ook ten aanzien van D'Aleaume, die wellicht door Marnix is 
opgeleid,, maar misschien ook zijn opleiding elders heeft ontvangen of autodidact 
was.. Ten aanzien van Marnix van Sint Aldegonde ligt er nog de vraag wat hij 
geleerdd kan hebben van de Franse wiskundige Viète die, net als hij, met 
onderscheptt Spaans codemateriaal te maken had. Het ligt voor de hand dat hierover 
opp enigerlei moment contact is geweest, maar concrete gegevens hierover 
ontbrekenn vooralsnog. 

Dee periode na 1650 liet voor het eerst een systematisch gebruik van geheimschrift 
zien,, vooral in de context van de Staatse diplomatie. Dit was overigens een 
rechtstreekss gevolg van de Vrede van Munster en het vestigen van permanente, 
diplomatiekee betrekkingen tussen protestantse en rooms-katholieke mogendheden. 
Dee constructie van deze geheimschriften was echter in handen van klerken ter 
griffi ee die geen enkele ervaring hadden als crypto-analisten en die waarschijnlijk 
niett eens op de hoogte waren van het feit dat er in de Republiek op dit gebied reeds 
hett een en ander was gebeurd. Dat betekende echter niet dat de staatse 
geheimschriftenn elke kwaliteit misten. Het relatief hoge peil van de staatse 
cryptografiee was vooral te danken aan de consequente toepassing van Athanasius 
Kircher'ss 'Area Steganographica' en de aanwending van een codeboek dat meer 
dann 10.000 items omvatte en dat daarmee veel omvangrijker was dan de 
codeboekenn die elders gebruikelijk waren. Een en ander lijk t erop te wijzen dat 
degenee die de grondslag voor dit systeem heeft gelegd, misschien de griffier, 
misschienn ook iemand anders, zich tenminste bewust moet zijn geweest van de 
risico'srisico's waaraan het diplomatiek berichtenverkeer bloot stond en zich verdiept 
heeftt in de mogelijkheden om deze door middel van encryptie te beperken. Het 
nadeell  van het systeem lag vooral in het feit dat het honderd jaar lang vrijwel 
ongewijzigdd gehandhaafd bleef. Daarnaast liet het, anders dan de Vigenère, een 
onintelligentt gebruik toe, omdat er mee volstaan kon worden slechts een klein deel 
vann het geheimschrift te benutten. In feite was het in hoge mate afhankelijk van de 
gebruikerss of het meer bescherming bood dan een simpel monoalfabetisch 
substitutiegeheimschrift. . 
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Dee derde periode beslaat ruwweg de regeerperiode van stadhouder Willem III en 
dee daar direct op aansluitende periode van de Spaanse Successieoorlog. Dan is er 
opnieuww sprake van een Zwarte Kamer in de Republiek, ditmaal onder leiding van 
dee privé-secretaris van Prinses Mary en vermoedelijke bastaardbroer van de 
stadhouder,, Abel Tasien d'Alonne. D'Alonne's carrière begon naar alle 
waarschijnlijkheidd in 1684 met de onderschepping van een pakket brieven van de 
Fransee ambassadeur D'Avaux, maar het hoogtepunt van zijn activiteiten als crypto-
analistt lag tijdens de Spaanse Successieoorlog, toen hij fungeerde als secretaris van 
raadpensionariss Heinsius en zich concentreerde op Frans en Beiers codemateriaal 
datt onderschept was in Brussel. 
OokOok ten aanzien van D'Alonne moet overigens worden gesteld dat het niet bekend 
iss hoe hij aan zijn vaardigheid als crypto-analist kwam. Het is niet uitgesloten dat 
hijj  is opgeleid door Huygens, maar het is ook mogelijk dat hij 'in de leer' geweest 
iss bij een onbekende crypto-analist die werkzaam was in Brussel onder de 
gouverneurr van de Spaanse Nederlanden, De Grana. 
D'Alonne'ss activiteiten resulteerden echter niet in een herziening van het staatse 
codebedrijj  f. Dit was een gevolg van de strikte geheimhouding die door 
raadpensionariss Anthonie Heinsius op dit punt in acht werd genomen. Heinsius 
richtterichtte zich erop elke discussie over de in Brussel onderschepte stukken te 
vermijden.. Dit betekende dat zelfs de meest vooraanstaande staatse politici niet op 
dee hoogte, waren en er zijn geen aanwijzingen griffier Francois Fagel op dit punt 
doorr Heinsius in vertrouwen genomen werd, hoe onwaarschijnlijk dit misschien 
ookk lijkt . Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de confederatieve 
staatsstructuurr van de Republiek en een zeker gebrek aan ambitie op het gebied van 
hett buitenlandse beleid, zoals zich dat na de Spaanse Successieoorlog 
manifesteerde,, de institutionalisering van de Zwarte Kamer verhinderde. Dit was 
inn schril contrast met de situatie in sommige andere landen die betrokken waren 
geweestt bij de Spaanse Successieoorlog. In Oostenrijk en Engeland had, als gevolg 
vann de oorlog, de opvatting veld gewonnen dat de onderschepping van post als 
instrumentt van het buitenlands beleid in vredestijd niet langer kon worden gemist. 
Dee situatie in de Republiek veranderde pas met ingang van 1751, toen een begin 
gemaaktt werd met de onderschepping van Pruisisch, en later ook van Frans, 
Saksisch-Poolss en Keuls, materiaal op het postkantoor van Den Haag. 
Aanvankelijkk mocht er voor het breken van eventuele codes gerekend worden op 
steunn van de Zwarte Kamer in Londen, maar later werd deze taak overgenomen 
doorr de vermaarde microscopist Pierre Lyonet, die in staat bleek zichzelf het métier 
aann te leren, uitgaande van de vaak onvolledige oplossingen die uit Londen werden 
ontvangen.. Dit bleek vooral van belang na 1755 toen de Republiek, als gevolg van 
dee veranderde politieke constellatie, niet langer op Engelse hulp kon vertrouwen. 
Dee Nederlandse staat had er groot belang bij zo min mogelijk bij de conflicten in 
Europaa betrokken te raken, maar raakte daardoor ook in een toenemende mate op 
zichzelff  aangewezen, een situatie die overigens na de afloop van de Zevenjarige 
Oorlogg niet fundamenteel veranderde. Dit bracht met zich mee dat de behoefte aan 
eenn Zwarte Kamer blijvend van aard was. Om die reden kreeg Lyonet de 
gelegenheidd zijn neef S. E. Croiset aan te stellen als assistent. 
Dezee ontwikkeling had ook gevolgen voor het staatse codebedrijf. Lyonet was 
reedss sinds 1738 op de griffi e belast met de constructie en verspreiding van 
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codeboekenn en met het in code brengen en decoderen van de correspondentie met 
staatsee diplomaten. Als gevolg van zijn ervaring als crypto-analist, leerde hij 
beseffenn wat de zwakke plekken waren van het vigerende systeem en met ingang 
vann 1755 werd er door hem gewerkt aan een systematische verbetering van de 
staatsee cryptografie. Dit resulteerde uiteindelijk in de afschaffing van het gebruik 
vann Kircher's 'Area Steganographica' en in de introductie van een nieuw codeboek 
datdat ongeveer 4000 items bevatte. Het was nog steeds een one-part code, maar dit 
werdd aan het oog onttrokken omdat elke pagina in vijf kolommen was verdeeld en 
dee codegroepen de kolommen volgden, terwijl hun betekenissen over de rijen 
warenn verdeeld. Daarnaast bevatte elke dubbele pagina een apart cijferschrift voor 
hethet alfabet en voor veel voorkomende kleine lettercombinaties, zoals lid- en 
voegwoorden.. Ook werden verschillende maatregelen genomen om er voor te 
zorgenn dat de codeboeken regelmatig werden vervangen 
Dee grote invloed van Lyonet op de ontwikkeling van het staatse codebdrijf kan 
uiteraardd worden uitgelegd als een uitdrukkelijke bevestiging van de door Kahn 
naarr voren gebrachte stelling dat de ontwikkeling van de vroegmoderne 
cryptologiee vooral samenhing met het optreden van de Zwarte Kamers. Dit 
betekentt echter niet dat de verspreiding van de literatuur op dit gebied in de 
Republiekk zonder gevolg is gebleven. De langdurige toepassing van Kircher's 
Areaa Steganographica wijst reeds in een andere richting. Het gebruik van enkele 
zeerr gecompliceerde geheimschriften door leden van het Oranjehuis lang voordat 
dezee in de literatuur opduiken, lijk t bovendien aan te tonen dat er een praktijk op 
ditt gebied bestond die vooruit liep op de inzichten en ontwikkelingen zoals die in 
dee literatuur op dat gebied naar voren kwamen. In dat licht lijk t in elk geval weinig 
redenn om er, naar het voorbeeld van Kahn, van uit te gaan dat de geheimschriften 
diee in de literatuur zijn beschreven geen enkele praktische betekenis hebben gehad. 
Hett lijk t echter wel aannemelijk dat de belangstelling voor dit type geheimschriften 
voorall  aanwezig was bij degenen die op de hoogte waren van de prestaties die door 
dee Zwarte Kamers konden worden geleverd en dat waren slechts weinigen. 
Ditt onderzoek heeft geen bevestiging opgeleverd voor Straesser's stelling dat er 
eenn verband zou hebben bestaan tussen de ontwikkeling van de cryptologie en de 
constructiee van artificiële talen, om de eenvoudige reden dat er in de Republiek 
voorr dergelijke pogingen in het geheel geen belangstelling bestond. Dit betekent 
niett dat er geen enkele relatie valt aan te wijzen met de ontwikkeling van andere 
wetenschapschapsgebieden.. Heel in het algemeen kan worden gesteld dat de 
opkomstt van de cryptologie in de Republiek geprofiteerd heeft van de kracht van 
dee empirische geesteshouding, zoals die zich op tal van terreinen manifesteerde. 
Vann een concrete relatie met de kansberekening is hooguit incidenteel, in het geval 
vann Jacob Willem 's Gravesande, sprake geweest, maar het staat wel vast dat 
hiervann op de verdere ontwikkeling van de Nederlandse cryptologie geen enkele 
invloedd is uitgegaan. 


