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EEN EN ANDER OVER ZEGELS
De zegelkunde, of met een vreemd woord inleiding
de sigillografie of sphragistiek is, zooals mr A. de
Roever Az. terecht in zijn werkje „Het verzamelen van zegels" heeft opgemerkt, de moeder
van de heraldiek.
Uit zegels — afgeleid van het latijnsche sigillum, en dat oorspronkelijk zoowel het stempel
als den afdruk bedoelde — zijn nog veel andere
zaken te leeren, ornamentiek, costuumkunde enz.
maar, wij houden ons ditmaal alleen met hun
invloed op de wapenkunde bezig. Om vergissing te voorkomen spreken wij dus verder over
zegelstempels en zegelafdrukken of stempels
en zegels.
Zij kwamen al in de 4e eeuw voor Christus
in het Verre Oosten voor. Merkwaardig is het,
dat in dien tijd, toen men nog geen flauw idéé
van de latere heraldiek kon hebben, volgens
blz. 27 van The National Geographic Magazine
van Januari 1939, deel 75 no 1, al een Hittitische tweekoppige adelaar voorkwam, 3500
jaar v. Chr. De Grieken en Romeinen namen Esiiptehet gebruik van zegelen over en zoo kwam dat
langzamerhand in W.-Europa.
Terloops zij hier even opgemerkt, dat men
van zegelen of bezegelen spreekt, als men be- Zegelen
doelt het aanbrengen van een zegel op eene
oorkonde, akte, brief enz. Verzegelen voorkomt, tferzegedat een brandkast, een geheel huis e. d. door
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onbevoegden geopend kan worden zonder dat
men het merken zou.
Ook vergeete men niet, dat een zegel niet
hetzelfde is als een wapen, al komt er een
wapen op voor. Een wapen blijft een gekleurde
of ongekleurde afbeelding op papier, perkament,
hout, in steen enz. Een zegel is een reliëf beeld
in was of lak.
stempels
Om te zegelen, heeft men een stempel noodig
in den een of anderen vorm en daarvan zijn
er verscheidene.
In den loop der tijden werd het stempel, door
Graueurs de goudsmeden en later door speciale graveurs,
waarvan de Duitsche en speciaal de Beijersche
nog steeds uitblinken en ware meesters zijn,
eerst vrij gebrekkig, doch langzamerhand kunfluriln stig en zelfs uitnemend met de z.g. burijn, een
eigenaardige bijtelsoort gesneden, zooals dat
heet, in eenig metaal als goud, zilver, koper,
lood of in kristal, edelsteen, speksteen, lei, been
en zelfs hout en ivoor; zij dienden om het
spiegel- spiegelbeeld voor den lateren afdruk te geven.
Deeld j^ j
hrift werd altijd apart ingeslagen. Het
Glldeproel maken van een zegelring werd als gildeproef voor
meesters stempelsnijders in enkele plaatsen geeischt. De voorgangers onzer graveurs, dus die
echter dit werk thans voor een deel machinaal
kunnen verrichten, met behulp van een diamanten stift en electriciteit.
Patrijs Later maakte men een patrijs van hard staal,
matrijs waarmede weder de matrijs of holle afdruk
werd vervaardigd en waarvan dan b.v. van
e
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guttapercha meerdere stempels kunnen worden
gemaakt. Dat stempel wordt dan bevestigd aan

een dikwijls heel kunstig handvat (pl. I, fig. 1),
meestal van palmhout, doch ook van been, ivoor,
glas of agaat, ofwel het geheel van zilver, koper
7
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of ijzer en was dan voor het gebruik gereed.
Op den voorkant wordt meestal nog een kleine
punt of sterretje ingeslagen, om precies het
midden aan te geven bij het zegelen.
Cachet Men maakte vroeger ook koperen of zilveren
cachetten in den vorm van schijven ter grootte
van ongeveer een rijksdaalder, waarvan op den
bovenkant een soort handvat werd aangebracht,
dat al of niet kon worden nedergeslagen. Op
den onderkant kwam dan de gravure van het
wapen (pl. I, fig. 2), ofwel, men maakte een
Signet cachet of een z.g. signet van ijzer, zilver of
ander metaal, zooals (pl. I, fig. 4) aangeeft danDraai- wel een draaistempel (pl. I, fig. 5). Het stempel
stempel j j j
i
k
QQ^
gi
f
kristal zijn en heeft drie kanten. Op twee ervan komen de wapens van man en vrouw of
wel van den man en een fantasie-spreuk met
emblemen, en op den derden kant een z.g.
DuDöei dubbel monogram, al of niet met kroon er boven,
monogram
^schuifbare stiftje (s) zette men het
stempel vast op de gewilde plaats, of den juisten
kant. Kostbare signetten werden in fijne lederen
doosjes bewaard, of men droeg ze aan de horlogeketting.
ZegelAnderen lieten zilveren (pl. I, fig. 3) of gouden
ringen zegelringen maken, geheel van metaal of met z.g.
Halledel- halfedelsteen erin gezet (agaat, amethyst, berg«eonen kristal, jaspis, opaal enz.) De geheel gouden of zilveren, zijn erg aan slijtage onderhevig, speciaal
wat de gravure betreft. In den tijd der Merovingische Koningen (850 n. C.) waren zij al bekend.
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Van den nieuweren tijd zijn de veerende slag- Slagstempels, die een positief en negatief, precies
in elkaar passend gedeelte hebben, waarmede
men in papier een reliefbeeld kan slaan.
Voor gemeente-stempels gebruikt menmeestal
droogstempels die en reliëf zijn en met druk- Drooginkt worden gebruikt, zoowel van metaal als
van guttapercha. Stempels gaan geruimen tijd
mede, wel een kleine eeuw, maar, dan zijn zij
wel versleten, de metalen n.m. de andere al
wel eerder. Er moeten dan nieuwe worden
gemaakt, die meestal copieën van de oude zijn,
of, in den laatst in de mode zijnden stijl. De
meeste steden hebben zoo al diverse stempels
gehad. Amsterdam b.v. is van het Koggeschip
met wapen als zeil tot het schild met den paal,
beladen met 3 schuinkruisjes en gedekt door
Keizer Maximiliaan's Keizerskroon, die ook op
den Westertoren prijkt, overgegaan en dit was
feitelijk de banier der stad.
Enkele steden bezitten een heele collectie
van vroeger gebruikte gemeente- of stadsstempels, waarin die van den Napoleontischen tijd
met den Keizerlijken adelaar niet ontbreken.
Daar de stempels van het hoogste gewicht
werden beschouwd, worden zij uit voorzorg
aan den zegelbewaarder, soms den burge- zegeibemeester of den grootzegelbewaarder toevertrouwd. Deze was er verantwoordelijk voor en
op het verloren laten gaan stonden zware straffen. Zij werden meest in aparte doozen opgeborgen of met een ketting om den hals gedragen.
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Stempels werden oudtijds na het overlijden
^
ig
vernietigd, in de kist mede
gegeven, of minstens onbruikbaar gemaakt, opdat zij niet meer voor zegelen benut zouden
kunnen worden,
zegelstot Zeldzaam zijn de gouden, zilveren en later
looden zegels van de Pauselijke bullen. Het
gewicht van den bul werd naar het zegel afgemeten zooals men meende, doch de zegels
waren te kostbaar op den duur.
samenMinder kostbaar waren de was-zegels die
ua"n l § jaren in gebruik bleven. Zegelwas is een
zegeluias mengsel van was, hars, lijnolie en terpentijn,
om er meer duurzaamheid aan te geven. Oorspronkelijk was het mengsel vetachtig geel,
later werd er kleurstof in gebracht en kreeg
men roode, groene, bruine en zwarte was, waarover later meer.
opgeNa de was-zegels kwamen de opgedrukte
druKte z. g i _ Vroeger was dit ook al geschied. Men
deed dit n.m. door op de plaats waar het zegel
moest komen, in het perkament een kruissnede te maken en de vier punten om te buigen,
waardoor eene opening ontstond. Hierin werd
dan de in lauw water geweekte was opgedrukt,
waarna de stempels er in werd gedrukt. Door
dat indrukken, werd het was aan den achterkant plat gedrukt en bleef het zegel vast zitten.
Het perkament was moeilijker te bekomen en
het papier goedkooper, doch niet stevig genoeg om er aanhangende zegels aan te bevestigen, dus werd een nieuw middel aangewend
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n.m. de ouwel (18e eeuw), en deze werd weder Ouwel
verdrongen door het zegellak dat nog altijd in zegellak
gebruik is, hoewel het zegelen van brieven
tegenwoordig nog slechts bij uitzondering geschiedt. Voor aangeteekende stukken is het
alléén bepaald verplicht en bij z.g. verzegelde
orders van zelf sprekend.
Het Was was zeer kneedbaar en werd aangebracht onder en boven den staart, een smalle Staart
perkament-reep die dubbel genomen dooreen
spleet of twee gaten van den ook wel omgeslagen onderrand van de oorkonde of koopbrief
was gestoken (pl. I, fig. 6). Men deed het óók,
door aan den onderkant van het perkament
een reep in te snijden en er een lus mede te
maken, waaraan het zegel werd bevestigd. Dit
heette dan een afhangend zegel. De achter- «man
kant werd nu met vinger en duim aangedrukt
en in den bovenkant werd het stempel gedrukt.
Men gebruikte voor het maken van het zegel
ook wel houten vormpjes, z.g. zegeldrukkers. ZegelNa verloop van tijd werd het was hard, doch
bleef altijd kwetsbaar, brokkelde af of liet los
van den staart. Behalve de perkament-strooken
werd ook uitgeplozen touw of zijden koord gebruikt, b.v. bij huwelijks-akten e. d. Dit waren
de z.g. aanhangende zegels. Tot 1760 onge- Aannanveer werden ook papieren aanhangende zegels
'
gebruikt. De was op een perkamenten ruit aangebracht, werd beschermd door een papieren
hoes voor en achter, en hing ook aan een perkament koord (pl. I, fig. 7).
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Contra Inplaats van de vinger-indrukken, kwam weldra het gebruik van het contra-zegel, dat ook
Geheim wel geheim zegel heette en dat tegelijk met
het stempel werd ingedrukt op den achterkant,
secretum Dit contra-zegel ook secreet of secretum geheeten, diende als controle en om misbruik te
voorkomen, als het stempel verloren geraakt
was. In den regel was dat een verkleinde afbeelding van het origineele stempel, doch zonder het randschrift en ook wel met een paar
initialen naast het helmteeken of wel alleen
het schild (afb. op pl. II).
Het contra zegel der stad Delft geeft duidelijk
zijn bestemming aan, door het randschrift Clauis
zegel- Sigilli de Delft, d. w. z. zegelsleutel van Delft,
sleutel
j - j YVas was eerst geelachtig, later rood gekleurd. Deze kleur was zeer geliefd. Het gold
zelfs als een eer in de middeleeuwen om met
rood was te mogen zegelen, maar de mode
veranderde en toen kwam groen en bruin was
aan de beurt, terwijl de zegels steeds grooter
van omvang werden.
Was-zegels werden soms in houten, blikken,
zegel- koperen of zelfs zilveren doosjes afgedrukt om
doosje beschadiging te voorkomen. De staart ging dan
over den bodem door twee openingen in den
rand. Nog heden ten dage komt dit voor bij
adelsdiploma's en doctersbullen.
Bij een aantal akten vindt men soms acht of
méér afhangende zegels naast elkaar, zelfs tot
bijna tweehonderd toe en dan in meerdere rijen.
Daar het moeilijk was zulke stukken goed op
z e 9 e l

zeaBl

e t

12

13

te bergen, gingen er dikwijls zegels verloren
Aigeuaiien en noemde die dan afgevallen. Bij het zegelen
zegels
t j
i g d e in rang en ancienniRang teit in acht genomen. De hoogste zegelde het
eerst, en zoo vervolgens. Soms werden de zegels
Hoesjes ook nog in hoesjes van perkament gepakt,
llorm en Als regel waren de zegels rond, doch er
grooile k
ovale, ogiefvormige — vooral
onder de kerkelijke en vrouwenzegels — driekante, ruitvormige enz. voor. De middellijn
varieerde van 3-15 cm.
firootzegei Het grootzegel van de Staten-Generaal van
1652 met den gekroonden leeuw met zwaard
en twee pijlbundels en het omschrift: sigillumordinum België, heeft met den lakrand mede
Soorten een middellijn van 16 cm. Het is een fraai
uan zegels kstuk van graveerkunst. Oorspronkelijk gePortret- bruikte men alleen portret- of beeldzegels met
zegels ^ afbeelding van den Vorst op eenige wijze
erop.
Daarna kwamen in en na de kruistochten de
Sis
P
g
' gebruik. Eerst het schild alleen,
daarna de helm en het helmteeken er bij, dekomschrllt kleeden en schildhouders als draken, leeuwen,
engelen, wildemannen enz., volgden en het
omschrift of legende met namen en titels van
den zegelaar ontbrak niet. Deze legenden
Latijn waren meest in het Latijn opgesteld met de
«hortin- noodige afkortingen daar er geen plaats was
voor de vele woorden. Eerst waren het Romeinsche letters, tot de 12e eeuw, daarna Gothische
letters (majusculi) toen kleine dito letters (minusw
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culi) tot de 17eeeuw en eindelijk weder Romeinsche letters. Die afkortingen, als S voor sigillum,
scab. voor scabinus = schepen, D. G. R. Dei
Gratia Rex, Com. voor comes e. d. waren soms
heel ingewikkeld. In Nederland zijn de oudst
bekende zegels de volgende:
Dat van Graaf Dirk V van Holland uit 1083, Oudste
zonder wapen op het schild. Legende: Hollandinus Comes. Graaf Hendrik van Gelre voert
in 1177 een kruis en drie dwarsbalken op het
schild en Graaf Dirk VII van Holland voert
in 1198 een leeuw daarop.
Het oudste Bisschopszegel dateert van 1085. Bisschops(Bisschop Coenraad van Utrecht) en het oudste
Stadszegel is van Coeln (Keulen) 1149.
Gemeentezegels kwamen niet vóór de 12e Gemeenteeeuw voor. Het oudste bij ons is van Utrecht
uit 1196 en bestond uit een gekanteelde burcht
met drie torens en twee dito tusschenmuren.
Het omschrift luidde: s/öf//(lum). Burgen(sis)
civitatis. Trajecti. Het wapen der stad, een R.
geschuind schild, komt pas in 1535 er op voor.
Dordrecht had in 1240 een kerk met een
toren R. en het omschrift: sigillum secretum de
Turdrecht. Het wapen (de paal) verscheen eerst
in 1792 op het zegel.
Amsterdam zegelde in 1347 met het Koggeschip met mast en een zeil, beladen met een
leeuw. Omschrift: s. Gppidi de Amstelredamme.
Op het zegel van 1416, óók het Koggeschip,
maar bemand, een schild met vier leeuwen
(Henegouwen) en een banier, kwam de paal
z e s e l s
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met de drie schuinkruisjes voor. Bij charter van
1489 van Keizer Maximiliaan, kwam de Keimm erskroon p
t wapen. In 1654 was het
nog het Koggeschip, dat al diverse veranderingen had ondergaan. Een lid der bemanning
draagt een vaandel met het Amsterdamsche
wapen (als boven) dat ook op de vlag en den
wimpel voorkomt.
Jaartal
Omschrift: sigil ciuitatis Amstelredamensis en
het jaartal 1654.
In het buitenland zijn de zegels van de Frankische Koningen w. o. Theoderic III (679) de
oudste. Uit de 8e eeuw zijn zegels van Keizers
en Koningen bekend, in de 10e eeuw van de
hooge geestelijkheid en den adel.
Karei de
In de 13e eeuw van burgers en boeren, terGroote j j j gnkeig steden in de 12e eeuw begonnen
te zegelen. Karei de Groote (768-814) zegelde
b.v. met een antieke kop en het omschrift: X. P. E.
Protégé • Carolum • Rege • Franc • Als elk woord
door één letter werd aangegeven, zijn het ware
puzzles. Bovendien kan één letter verschillende
woorden voorstellen: b.v. P kan zoowel Petrus,
Prior of Praepositus zijn.
Stillen
Natuurlijk hielden de stempelsnijders ook
rekening met den tijd en de mode en zoo heeft
men zegels in den gothischen, renaissance,
rococo en andere stijlen, die elk hunne eigenaardigheden hebben, waaruit een deskundige
direct kan zien uit welken tijd het zegel ongeveer is. Die zegels worden dikwijls van vader
op zoon gebruikt en schenen dus erfelijk, maar
Keizers-

Z

w

16

0

n e

later veranderde men de namen als dat kon
of bracht andere veranderingen aan, want de
wapens waren wel, maar zegels zijn niet erfelijk.
De harceeringen voor het aangeven van Harceerlnkleuren, werden en worden nog, als regel niet
op zegels aangebracht. Een enkele maal bezigt
men wel eens een gekruiste harceering (schuins
R. en schuins L. door elkaar) om b.v. een
dwarsbalk beter te doen uitkomen, in beginsel
deed men dit dan op het veld. Ook gebruikte
men inplaats van harceeringen wel gedamasceerde velden, d.w. z. arabesken of regelmatige
figuren als lijnen, kruisjes, rozetten e. d., doch
in elk geval zeldzaam.
Keizers, koningen, in het algemeen vorsten, uorstenwaren de oudste zegeldragers. Behalve die met
het rijkswapen al of niet omgeven door die
van de kleinere landen of provincies, hadden
zij de majesteits- of troonzegels. Hierop was majesde vorst (vorstin) afgebeeld zittend op den 'f^n.
troon met scepter en rijksappel de landwapens zegels
er omheen gegroepeerd enz., of ook met een
gothische nis als achtergrond; zij worden nog
gebruikt op de adelsdiploma's gedrukt in een
zilveren doos aan zijden koord.
Het Nederlandsche majesteitszegel vertoont
H. M. op den troon zittend met een scepter
in de R. hand, R. het beeld der gerechtigheid
met zwaard, L. een neger met het wapen van
West-Indië aan den voet. Op den achterkant
het volledige Nederlandsche wapen. Het omschrift luidt: Wilhelmina bij de gratie Gods
s e n
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Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje
Nassau enz. enz. staat op den voorkant.
Pauselijke Pauselijke zegels waren hoogst eenvoudig.
Behalve dubbele portretzegels stond op den achterkant niets anders als b.v. Pius Papa V. Zij
brachten hierin weinig verandering. Alleen de
pausen Nicolaas V (15e eeuw) en Paulus III (16e
Uisscher eeuw) voerden een z.g. Visscherringzegel. Hun
rlngzegels p tret, binnen een rondgebogen visch of koord.
De hoogere geestelijkheid daarentegen gebruikte
eerst ogiefvormige zegels met een rijk versierde nis in gothischen stijl waarin een heilige,
de schutspatroon of hun eigen beeld en c. q.
hun wapen er onder.
De kloosters, conventen, abdijen en de abten,
ADtszegels priors enz. volgden dit voorbeeld. Later brachten
zij om hun schild kromstaf en c. q. kruis of
zelfs een zwaard aan en zetten er een mijter
bovenop, ofwel zij lieten dit alles weg en tooiden
het schild met een geestelijke hoed met R. en L.
(1, 2, 3 enz.) kwasten volgens den rang waarop
zij recht hadden. Het zegel van den Keurvorst
Bisschop (graf von Daun) van Munster in 1583,
heeft een middellijn van niet minder dan 20 cM.
Een scherpe gipsafdruk waarop het jaartal staat,
is in mijn bezit.
Ridder- Ridderzegels waren oorspronkelijk ruiterzegels g i
doch weldra namen zij er het opgeheven zwaard in de R. hand, en het schild aan
den L. arm bij. In de 13e eeuw werd ook op
het paardendek, de wapenfiguur eenige malen
herhaald. Een enkele maal komen ook ridders
0r
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te paard voor, met een lans of een banier gewapend. De kreet of strijdkreet, komt op zegels Strlidhreet
niet voor.
De hoogere en lagere adel zegelde met wapen- Adeiszegei
zegels die wel ouder, maar niet veel anders
waren dan de latere voor den burger en boerenstand. Eerst mochten deze b.v. geen helm op
hun schild voeren, later geen open helm, géén
Keizerlijke adelaar enz., maar, daarbij bleef
het ongeveer toch.
Deviesen kwamen eerst in de 16e en 17e Deviesen
eeuw op zegels voor.
De vrouwen zegelden in de middeleeuwen urouuienook met ronde of ogiefvormige zegels, enkele
met legendes er op, doch later kwamen zij
steeds minder voor, meest kwamen zij als
staande portretzegels voor, een enkele maal
zittend en nog zeldzamer op een stappend paard.
Steden, gemeenten en dorpen hadden hunne stadszegel
eigene zegels. Groote steden hadden het groot
(major), middelbaar (mediocre) en kleijn segel
(minor, parvum) en meestal ad causas of ter
zaken, erbij. Deze onderscheiding in soorten
was al eerder door de Vorsten gebruikt. Ook
het sigillum secretum of geheim zegel vond zijn
toepassing als contrazegel. Een groot deel der
stadszegels bestond uit poorten (Middelburg, Gorinchem, Hattem, Nijmegen of burchten (Alkmaar,
Oudewater) ofwel uit een koggeschip met het
wapen als zeil (Amsterdam met variaties voorMedemblik, Stavoren, Vlaardingen, IJlst). Ook heiligen en kerken kwam er op voor en andere zaken.
ze5el
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Het randschrift luidde dan: sigillum • opidi
opidanorum dan wel civitatis en de gelatiniseerde naam zooals Lugdunum batavorum voor
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Leiden, medio burgensis voor Middelburg, ultrajectinum voor Utrecht enz. en als het niet ging,
maakte men er maar wat van zooals Amstelo20

damensis of -damum of Amstelredamme voor Datums
Amsterdam. Datums komen al in het midden
der 16e eeuw op zegels voor.
De gilden hadden ook hun wapenzegels na- Giidezegei
tuurlijk met de emblemen van hun beroep. De
snijders hun schaar, de smeden hamer en aambeeld, de wevers een spoel, de bakkers een
brood of een krakeling, de slagers een hakmes,
de metselaars een troffel enz. Alzoo deden ook
andere corporaties en studenten-vereenigingen
in later tijd.
Maar, er is nog een zegelsoort waarop ik
de bijzondere aandacht wil vestigen, en dat
zijn de schepenzegels, óók al, omdat daarvan schepenzeker het grootste aantal is bewaard gebleven
van verkoopbrieven, van huizen en landerijen,
akkers e. d. Zij hadden verschillende modellen
waarvan er een afgebeeld is (pl. I, fig. 6) met
den z.g. gothischen driepas, elders ook een Driepasvierpas. Op die koopbrieven leest men dan b.v.:
„ Wij Johan, Claesz enGerritWillemsz schepenen
tot (zeg) Woudrichem, Oirkonden, dat op heden
nog voor ons verscheen enz." De secretaris of
soms de schout onderteekende het stuk dat
eindigde met: „Ten teeken der waarheid hebben
wij dit met onzen seghele bekrachtigd." Aangezien het meerendeel niet eens schrijven kon,
zegelden zij dan maar. En had een der schepenen
geen zegel of had hij het vergeten, dan staat
er bij: „En aangezien hij geen stempel bij zich
had, heeft hij met dit van den schout gezegeld,"
b.v. om het zegel stond, vooral later steeds
zeael8
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de legende in het Latijn, b.v. 5 • Jacobi Holst •
scab • in Busco Ducis • en soms ook het jaartal.
In latere jaren werd de Nederlandsche taal er
voor gebruikt. Die stempels zijn hier en daar
bewaard en zoo vindt men op het stadhuis te
's-Hertogenbosch voor een deel en in het museum
van het Noord-Brabantsch Genootschap het andere deel, der zilveren zegelstempels der Bossche
schepenen, eene bijna complete collectie vanaf
de oudste tijden.
Daar de afhangende zegels vaak verloren
gingen, kwam men op het denkbeeld de zegels
weder op het perkament en later het papier
te drukken. Men deed dit met wat was of een
Ouwel ouwel of oblaat, waarop een ruitvormig kunstig uitgeknipte papier werd gelegd (pl. I, fig. 8)
en met het warm gemaakte stempel het wapen
werd ingedrukt.
Ook dit hield niet stand toen het zegellak in
Spanje werd uitgevonden en men daarmede ging
zegelen. Op testamenten en akten kwamen natuurlijk de zegels en handteekeningen van de
testeerende, de getuigen en die van den notaris
onder elkaar te staan en werden de zegels
Lint aangebracht op een lint of koord, dat alle stukHoord kgjj
document bij elkaar hield, zoodat
niets er van gescheiden kon worden, (pl. IV). Toen
zegelden de notarissen met hun familie-zegel
en legende met naam en Not. Imp. = Keizerlijk
Notaris. In de 19e eeuw is dat verboden en
Rijns- moesten zij met het Rijks-wapen zegelen met
napen
jg
omschrift en titel enz. Voor dien
v
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tijd gebruikten notarissenl een

zelfgeteekend

merk, het z.g. handgemaal voor dit doel, dat Hand
moeilijk nagemaakt kon worden.

9 B m a a
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uerzame
Er zijn nog tal van zegels op de archieven
"
aanwezig, zoowel van de stukken zelf, als de
z.g. afgevallene die in doozen bewaard worden.
Van deze zegels zijn o. a. op het Algemeen
Rijks-archief te 's-Gravenhage klappers gemaakt
en idem van die van het gemeente-archief aldaar.
Van de Rotterdamsche schepen-zegels heeft
de archivaris J. H. W. Unger een uitstekend
geïllustreerd werkje geschreven en mr P. A. J.
van den Brandeler deed dit van den Amsterdamsche zonder afbeeldingen echter. MrZ,. Ph. C.
v. d. Bergh beschreef de Oude gemeentezegels
op het Rijks-archief en zoo zijn er wellicht nog
meer. Ook zijn er nog enkele particuliere collecties in het buitenland en hier te lande, maar
het aantal oude waszegels is daarin niet groot.
Afgietsels Verzamelaars moeten zich dan wel tevreden
stellen met afdrukken of afgietsels van zegels
of stempels. Nieuwere collecties noemt men
dan ook beter verzamelingen van lakken of lakafdrukken. Het verdient aanbeveling, om na
ontvangst van nieuw verkregen lakken, direct
den naam er achter op te schrijven.
Foto's Men kan afdrukken maken op de eenvoudigste wijze met behulp van de fotografie, waarop
men ze op elke gewilde schaal kan maken.
De archieven zijn daar tegenwoordig zelfs op
ingesteld.
Rubblngen Ook kan men zelf z.g. rubbingen, van lakken
althans, maken door dun papier op het lak te
leggen en met zacht potlood te bestrijken. Deze
zijn echter weinig duurzaam, evenals die van
naen
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stanniool of zilverpapier afdruksels. Beter is het
maken van gipsafdrukken. Van eerste soort Gips
gips (z.g. Fransche) maakt men in een plat
doosje of deksel een dun papje van gips en
water, dat men goed moet omroeren, opdat
er geen luchtbellen in blijven. Als men nu met
het stempel goed gereinigd, of het zegel dat
dun ingesmeerd moet zijn met fijne olie, een
afdruk maakt in het gips en dit behoorlijk laat
drogen, zal men zien dat de fijnste nuances
en lettertjes goed afgedrukt zijn. Men heeft dan
een negatief. Door het vooral goed te laten Negatief
drogen en dan met fijn potloodpoeder in te Potioodsmeeren met een zacht kwastje, kan men er
weder positieve afdrukken van gaan maken.
Inplaats van gips heeft men tegenwoordig
negocol en nog beter unicol, eene specie die fiegocoi
in warm water gelegd, goed kneedbaar wordt
en waarmede men prachtige negatieve afdrukken kan maken, als men er een platte schijf
van maakt en daarin b.v. het stempel drukt.
Na het gebruik kan men het weder in warm
water leggen en opnieuw gebruiken.
Ook bestaat er eene galuanoplastische me- Galuano
thode, waarvan men schitterende metalen afgietsels krijgt, maar, dat is niet ieders werk,
en het gaat niet gemakkelijk.
Verzamelaars van gips-afdrukken kunnen deze
nog een aangenamer kleur geven, door ze met
oker te behandelen dat met water verdund is. Oker
Men kan ze er inleggen of met een kwastje bestrijken en komen er dan lichtbruin uit te voorschijn.
m t e r

m
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Voor het maken van groote lak-afdrukken,
zoo in het genre als hiervoor het zegel van
de Staten-Generaal werd beschreven, smelt men
het lak eerst in een pannetje en maakt den
afdruk op heel dik carton, zoodat het niet krom
kan trekken.
Om een goede gewone lak-afdruk te maken,
neme men éérste klasse zegellak. Op een stukje
dun carton, b.v. een visitekaartje, brengt men
dan een laagje lak aan, daarna houdt men het
kaartje boven de kaarsvlam, zoodat het lak
regelmatig gesmolten is, wachte daarna even
en drukke dan den wat vochtig gemaakten
stempel erin. Met een schaar kan men dan,
terwijl het lak nog niet heelemaal verhard is,
de kanten afknippen en zoo een achtkantigen
fraaien afdruk krijgen.
Zegellak bestaat in allerlei kleurnuances geel,
rose, groen enz. maar rood is het meest gebruikelijk. Zwart lak wordt voor rouwbrieven
gebruikt. Wit lak gebruiken de graveurs om
den prachtigen eersten afdruk van een cachet
te maken. Zij doen dat door het stempel in
den walm van de kaars te houden en daarna
af te vegen, natuurlijk nadat het lak op het
carton gesmolten is. Men verkrijgt dan het
wapen met een donkeren achtergrond. Afgeknipt als boven vermeld, komt het dan in een
apothekersdoosje prachtig tot zijn recht. In geen
geval gebruike men de z.g. paklak; deze kleeft,
is erg bros en houdt niet goed op het papier.
Uitvoerige gegevens voor het aanleggen eener
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verzameling en meerdere details over het maken
van afgietsels, kastjes enz. vindt men in het
werkje van mr N. de Roever Az. Handboek
voor het verzamelen van Zegels, op blz. 45 e. v.
Het ordenen volgens alphabetisch kaartsysteem
der op meer of minder dikke cartons geplakte
zegels en lakken lijkt mij het meest aan te
bevelen. Men plaatst dan de cartons rechtstandig
in kistjes naast elkaar. Voor waszegels snijdt
men dan de cartons volgens het model van
het zegel uit en hange ze aan de staarten met
goede lijm zoowel onder als boven op.
Wie nog meer over zegels weten wil, raad- Bronnen
plege de volgende werken:
E. von Berchem, Siegel met 180 Abb. 1923.
J. ter Gouw, Studiën over Wapen- en Zegelkunde met platen en houtsneden, 1865.
Mr Af. de Roever Az., Het verzamelen van zegels.
Handboek met verschillende afbeeldingen
(zonder jaartal). Uitg. Sijthoff, Leiden.
Mr Ph. L. C. van den Bergh, Grondtrekken der
Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde (hoogst
beknopt) en voorts:
P. Gang, Geschichte der Heraldischen Kunst
in der Schweiz.
Prof. O. Hupp, meerdere werkjes en afb.
H. G. Ströhl, Heraldische Atlas met prachtige
afbeeldingen van zegels enz. en eindelijk
last not least
Siegel van F. Philippi, Verlag Teubner, LeipzigBerlin.
Een portefeuille met 11 platen met ruim 260
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fotografische afbeeldingen van zegels uit oude
oirkonden enz. Het is deel IV van de Urkunden
und Siegel in Nachbildungen für den Akademischen Gebrauch Herausgegeben von G. Seeliger. Prachtuitgave.
In het genoemde werk van v. Berchem komt
litteratuur op blz. 209 onder het hoofd „Litteratur" nog
eene opgave voor van schrijvers over zegelkunde of onderdeelen daarvan en deze lijst
bevat rond 750 namen!
Ik mis er echter in een van de bekendste
werken, met eene opgave van vele duizenden
zegels, rijk geïllustreerd met foto's en platen
met lijnteekeningen. Ik bedoel Scéaux Armoriés des Pays-Bas et des Pays Avoisinants
(Belgique, Royaume des Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne, France) Receuil historique et Héraldique par J. Th. de Raadt. Vier dikke deelen.
Uitgave van de Societé Beige de Librairie, 1898,
Brussel.
In het eerste deel zijn 150 bladzijden gewijd
aan algemeene beschouwingen over zegels.
Speciaal wordt de aandacht gevestigd op een
aantal families die hetzelfde wapen voeren en
deze zijn soortsgewijze afgebeeld en vermeld
b.v. klophamers, drielingbalken, zalmen, lelies
met afgesneden voet e. d. Merkwaardig is, dat
die families meestal uit dezelfde streek kwamen
en dikwijls aan elkander geparenteerd waren.
Streek- Men spreekt dan ook wel van Streekwapens,
wapens
^
i
t land van Altena en de
drielingbalken in de Meyerij. Dan volgt eene
D v
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alphabetische opgave der gevonden zegels met
de omschriften, jaartallen, bronnen, kortom alle
gegevens die er bijstaan. Eenige duizenden.
Onder de zegelsoorten zijn de meest voorkomende vermeld.
Volledigheidshalve laat ik hier nog enkele
benamingen volgen die in het werk van J. ter
Gouw genoemd worden, maar die ik nergens
anders tegenkwam.
Hij verdeeld de zegels in beeldzegels (portretzegels), wapenzegels, sprekende zegels, figuurlijke zegels en historische zegels.
Best, maar bovendien spreekt hij nog van
kermiszegels, d. w. z. die aan brieven hingen Kermis
afgegeven aan reizende kooplieden als een
bewijs van voldaan recht en om vrij handel
te kunnen drijven.
Jonkheerzegels, waarmede bedoeld wordt Jonkneerzegels van nog niet tot ridder geslagen knapen.
Zij waren kenbaar aan een stappend paard c. q.
met een hond erbij, terwijl het paard op het
ridderzegel als regel galoppeert.
Electzegels, een soort geestelijke zegels van Eiectz.
nog niet geïnstalleerde bisschoppen, te vergelijken met de jonkheerzegels in verhouding tot
de ridder dito's.
Sprekende zegels, die bij geestelijken, edelen sprekende
en steden voorkwamen zooals b.v. Ridder Nicolaes von Katz, die in 1277 met een kat
zegelde.
Figuurlijke zegels met zinspelingen op den Figuurlijke
zegelaar of diens devies.
z e 9 e l s
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Burleske Burleske zegels met zonderlinge of grappige
zegels voorstellingen met narren, apen e. d.
Historische Historische zegels, die op een of andere gezegels beurtenis uit het leven van den zegelaar sloegen,
of die ter gelegenheid van eenige merkwaardige gebeurtenis vervaardigd werden.
Zoo zou men nog tal van andere soorten
kunnen samenstellen maar het nut er van lijkt
mij hoogst twijfelachtig. Bovendien komen zij
sporadisch voor. Maar onder de zegelsoorten
kan men nog wel vermelden de Zegels van
Verbande, de Gerechtszegels en de Protestantsche Kerkzegels. Deze worden op attestaties
aangebracht en zijn eigenlijk meer stempelafdrukken. Zie hierover het Kerkhistorisch archief'in den Navorscher, artikel van dr Laurilllard.
Zij bevatten als regel een bijbeltext c. q. met
wapen, bloem of ander figuur dan wel met
een latijnsche spreuk als: Lilium inter spinas
e. d. Er zijn er verscheidene en nog steeds in
gebruik.
Tenslotte volgt nog een register met de
slagwoorden die het opzoeken kunnen vergemakkelijken.
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R E G I S T E R
N.B. Z = Zegel.
Blz.

Aanhangende Z .
Adbis-, Abts Z .
Adels Z
Adelsdiploma. .
Afdrukken
Afgevallen Z
Afgietsels
Afhangende Z .
Afkortingen
Akten
Anciënniteit

. . . 11
. . .
18
19
. . 12,17
25
14
24
. . .
11
14
11
14

Beeld Z
Bevestiging van Z .
Bisschops Z
Bronnen
Bullen
Burger Z
Burleske Z
Burijn

29
. . 11
15
27
10
19
30
6

Cachet . . . . pL 1.2, 8
Clavis sigilli
12
Collecties Z
24
Contra Z . . . pl. III 12
Datum
Dekkleeden
Devies
Doosjes (stempel) . . .
Doosjes Z
Doctorsbullen
Draaistempel . . pl. 1.5,
Driepas . . . .
pl. 1.6,
Droogstempel
Dubbel monogram. . .

21
14
19
8
12
12
8
21
9
8

Blz.

Galvanoplastiek . . . .
25
Gedamasceerd . . . .
17
Geestelijke Z
18
Geheim (secreet) Z . . 12
Gemeente Z
15
Gerechts Z
30
Gildeproef
6
Gilde Z
21
Gips
25
Gothische letters . . .
14
Goudsmeden
6
Graveurs
6
Groot Z ( m a j o r ) . . . .
19
Grootte van Z . . . 14,18
Grootzegel
19
Halfedelgesteenten...
Handgemaal
Handvat. . . . pl.I.1,
Harceeringen
Historische Z
Hoesjes
Inktstempel
Inleiding

9
5

Jaartal
Jonkheer Z

15
29

Egyptenaren
5
Elect. Z
29
Erfelijkheid van Z . . . 16

Karei de Groote. . .
Keizerskroon
Kerk Z . . . . pl.
Kermis Z
Klappers
Klein Z (parvum) . .
Kleuren
Klooster Z
Koord (zijden) . . .
Kruissnede

Figuurlijke Z
Foto's

Lakken
Latijn

29
24

8
22
7
17
29
14

.
16
15
II, 30
29
24
.
19
10-12
18
.
22
10
26
14
31

Blz.

Legende
Lettersoorten
Lint
Litteratuur

14
14
22
28

Majesteits Z
Majusculi
Matrijs
Middelbaar Z (mediocre)
Minusculi

17
14
6
19
14

Negatief
Negocol
Notarissen

25
25
22

Oblaat
22
Ogiefvormig Z . . . 18,19
Oirkonden
21
Oker
25
Omschrift
14
Opgedrukt Z
10
Oudste Z
15
Ouwel (oblaat) . . .11,22
Paardendek
18
Paklak
26
Papier Z
pl. 1.7
Papieren ruit . . . . pL 1.8
Patrijs
6
Pauselijke Z
18
Perkament
10
Potloodpoeder . . . . 25
Portret Z (beeld) . . . 14
Randschrift
20
Rang
14,18
Ridder Z
18
Romeinsche letters. . 14,15
Rubbing
24
Rijkswapen
22
Samensteilinjjxsssm.was . 10
Schepen Z-. \;v,'pU.6,
21
Schildhóuder^P'M^vX 14
Sigi«og4%Re--.--^^ > 5
; f

<

Blz.

Sigillum (S)
Signet
Slagstempel
Spiegelbeeld
Sprekende Z
Stads Z
Stempel
Stempelsnijders(graveurs)
Streekwapens . . . .
Strijdkreet
Stijlen

19
8
9
6
29
19
6
6
28
19
16

Testamenten . . . pl. IV.22
Touw
11
Troon Z
17
Unicol
Vernietigen van Z .
Verzamelingen . .
Verzegelen
Vingerindrukken .
Visschering Z
Vormen van Z . .
Vorsten Z
Vrouwen Z

25
. . 10
. 24,26
6
. . 12
18
. . 14
17
19

Wapen Z
Wit lak
Zegelen
Zegel-bewaarders .
— copieën
— doosje
— drukker . .
— lak
— ringen . . .
— sleutel
— soorten. . .
— staarten . .
— stempels . .
— stof
— yan Verbande
— verzamelingen
— was
Zwart lak

14
26
5
9
24
12
. . 11
11,22
pl. 1.3,8
12
. 14,29
. . 11
. .
6
10
. . 30
. . 24
10
26
. .

