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In Heraldisch Tijdschrift 11 (2010): 79-81 beschreef ik het zegel van de universiteit van
Leiden uit 1917. In dat artikel vermeldde ik dat Leiden deze universiteit kreeg als dank voor
het weerstaan van de belegering door de Spanjaarden. Maar ik vermeldde ook dat de
oprichting van de universiteit bekrachtigd werd door een zegel van Filips II. Ook wordt deze
merkwaardigheid vermeld op internet (nl.wikipedia.org/wiki/universiteit leiden)/
Van Filips’ zegel is een deel bewaard gebleven, welke ik hier afbeeld (afb. 1). We zien een
naar sigillografisch links gaande ridder te paard, die in zijn opgeheven rechterhand een
zwaard boven zijn helm houdt. Verder zien wij zijn heraldisch wapen en gedeeltelijk
omschrift S.PHIL.D.
De oprichting van de Leidse universiteit is een geschenk van Willem van Oranje aan Leiden,
omdat de stad zich niet overgaf. Maar dan is opmerkelijk dat aan het document het zegel van
Filips II hangt. Het lijkt logisch, want Filips was in 1575 nog heer van de Nederlanden. Maar
Filips zal toch niet zelf de oprichting hebben willen bekrachtigden door zijn zegel af te
drukken.
Wie drukte dan het zegel wel af? Filips’ vertegenwoordiger? Heeft hij Filips goedkeuring aan
het octrooi gehecht. Maar dan niet namens Filips.

Afb. 1.
Zegel van Filips II, gehecht aan het octrooi voor de
oprichting der Leidse universiteit. Gemeentearchief
Leiden.
Uit: G.A. Lindeboom. 1972. De geschiedenis van de medische
wetenschap in Nederland. Bussum. 198p.

Het is mogelijk dat voor het graafschap Holland een zegel van Filips II in Den Haag of Leiden
beschikbaar was, zoals dat ook voor Gelre/Zutphen het geval was. In 1572 zegelt de Gelderse
vertegenwoordiger van Filips C. Roos “Cantzler und Raeden des Konincks in Gelderlandt” in
Antwerpen een document (afb. 2). Filips is dan nog hertog van Gelderland en graaf van
Zutphen. Het zegelstempel toont het wapen van Filips, sigillografisch links met het wapen
Gelre, overtopt met hoofdletter G, en rechts dat van de graaf van Zutphen, overtopt met de
letter Z. Is het mogelijk dat in Leiden het “Hollandse” zegelstempel van Filips II zonder zijn
medeweten werd gebruikt? Is het zegel wel volledig afgedrukt?
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Afb. 2.
Zegel van Filips II, hertog van Gelderland en graaf van
Zutphen. Antwerpen 20 december 1572. A.C. Zeven. 2007.
Zegels van Wageningen, Wageningen en andere instellingen in
Nederland en het buitenland. Liber Sigillorum Wageningensis II).
Publicatie Gemeentearchief Wageningen. 2007. zegel 16.33).

Met toestemming van Willem van Ham, Bergenop Zoom Heraldisch Tijdschrift20
(2014): 105-106 toe ter verduidelijking.

Zie voor vervolg blz 106 hierna.
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