


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 7/ - Afdruk van het zegel van het St Jacobsgasthuiste Utrecht



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 78 - ding, welke het Centraal Museum (onder no M 312) zovriendelijk was voor onze Stichting te maken. Deaansluitende catalogus-tekst luidt als volgt:&quot;spitsovaal zegel van het St. Jacobsgasthuis met devoorstelling van een pelgrim, knielend voor St.Jacob; beide figuren geplaatst in een Gothische nisop console en omgeven met bloemranken; met rand-schrift: S. Hospitalis Fratrum Beati lacobi Traiec-tensis. Hoogte 71 cm., breedte 5 cm. XVde eeuw&quot;. Wat kunnen we nog te weten komen over dit fraaiestempel, vervaardigd door een bekwame (utrechtse ?)zilversmid - blijkens de was-afdruk -; zo te ziengloednieuw en welhaast ongebruikt? Het St Jacobsgasthuis te Utrecht werd in gebruikgenomen in de 14e (?) eeuw. Het gebouw was gelegentussen de Oude Gracht en de Springweg aan de

StJacobsgasthuissteeg (1). De St Jacobsbroedersvormden een lekengemeenschap van pelgrims, die debedevaartplaats van St Jacobus de Meerdere inCompostella (= Santiago, in noord-westelijk Spanje)hadden bezocht en nadien in vele steden gasthuizenstichtten voor nooddruftige mensen (2). Het 15e eeuwse stempel werd te Zeist opgegraven,aldus de toelichting; nadere bijzonderheden daar-over gaf het Centraal Museum niet. Waar in Zeist?De &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;van 1894 vermeldt natuurlijk niet de particulieregraverijen en/of verbouwingen, waarbij zo'n vondstgedaan zou kunnen zijn, maar wel het feit, dat degemeenteraad besloot om een riolering aan te leg-gen of te verbeteren van de Voorheuvel/Hogeweg afnaar de sloten bij de Waterigeweg en Zeister Grift.Men begon met dit werk einde oktober/begin novem-ber, en wel op de

hoek van de Waterigeweg en IeDorpsstraat, de Dorpsstraat in en hoewel de vondstvan het stempel nergens wordt meegedeeld (het kanbijv. &quot;zwart&quot; zijn verhandeld), lezen wij wel in de&quot;Weekbode&quot; van 14 november: &quot;Door een der werklie-den, K., werkzaam bij de rioleering is eergistermor-gen in het water een gouden muntstuk gevonden, zijn-
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