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UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 
XX. De (bloed)kruisenregen, 1501. 

In de jaren 1500 tot 1503 werd in Midden- en West-Europa 
een natuurverschijnsel waargenomen, dat in den voorzomer van 
1501 ook in het bisdom Utrecht groote beroering wekte. Een tijd
genoot zag het met eigen oogen, toen hij „op synte Joris dach 
merteler", dat was op den 23sten April 1501, in het kerkekoor te 
Sittard vertoefde, en waarbij hij bijzonderlijk vermeldt dat dit hei-
ligenfeest in dat jaar op een vrijdag viel. In een door hem samen
gestelde, in de Limburgsche streektaal geschreven kroniek, gaf 
de schrijver, vermoedelijk Joannes Treckpoel uit Beek bij Maas
tricht, een verslag zijner belevenis: 

„Anno 1501 deed zich een zeer wonderlijke „regnacie" onder 
de menschen en onder het volk voor, in zeer veel plaatsen en 
steden overal. Op de menschen en op of in hunne kleeren, bij
zonderlijk op lijnwaad en op linnen doeken vielen of kwamen 
kruisen, zoo plotseling en onvoorzien, dat de menschen zelf niet 
wisten, van waar dat kwam; eensklaps bemerkten zij de kruisen 
op hunne kleeren, zoowel op hunne doeken, hullen (hoofddoeken) 
en schootsdoeken, als op „suptilen" (koorhemd) en „roeckelynnen'^ 
(kort onderkleed), en ook op beddelakens, tafellakens en hand
doeken, 't zij dat ze in huis gebruikt of in de kist bewaard werden. 

„Men achtte het toen noodig in processie te gaan, want het ge
wone volk en de goede lieden, die er begrip van hadden, waren 
er zeer vervaard, verslagen en bedroefd over, zoowel geestelijken 
als wereldlijken. Daarom ging men in processie door de stad en 
toen zag men dat in de kerken de kruisen in groot aantal „in der 
clèrcken off schoeler roeckelyncken" kwamen. De eene jongen 
schreide smartelijk en was bedroefd, de ander lachte en achtte 
het niet, doch overal was groote beroering onder de menschen. 
De kruisen openbaarden niet alleen verschillende gestalten, maar 
ze waren ook niet van gelijke grootte en kleur; sommige bloed
rood, andere bruinrood, weer andere zwart en grauw. De een 
kreeg er 1 of 2, de ander 3 of 4 of 6 of 10, sommigen nog meer. 
Meerendeels leek het, of ze met natte asch op het linnen, de doeken 
en de hullen geschreven of geteekend waren. 

„Terstond daarna vielen of kwamen op en in het lijnwaad en 
de hullen der vrouwen wonderlijke figuren van doornenkronen,. 
kolommen, geesels, speren, nagels en dergelijke, zooals ze in het 
visioen van Sint Gregorius afgebeeld plegen te staan, en eveneens 
roode kruisen als van helder rood bloed, soms met regenbogen bij 
het kruis. Ook kwam aan het hoofd van sommige vrouwen en in 
hare hullen of doeken zeer veel rood bloed, alsof het daarop versch 
gestort of gegoten was. En wanneer zij de doek aflegden en een 
schoone doek om hun hoofd deden, dan kwam er nog meer 
bloed in".1) 
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Te Utrecht werd het verschijnsel, dat als een voorteeken ,,daer 
grote plagen na plegen te volgen" werd beschouwd, zeer ernstig 
opgenomen en met bijzondere devotie behandeld. Toen het Utrecht 
naderde, hadden de prelaten en kapittelen der vijf collegiale kerken 
er reeds de aandacht van den bisschop op gevestigd en voorzie
ningen gevraagd, om de mogelijke gevolgen af te wenden. Den 
28sten Mei 1501 gaf bisschop Frederik van Baden van zijn slot 
Duurstede uit bevel aan zijn vicaris, om aan alle kerken van zijn 
bisdom het houden van „prociessien generael mit devotien" op te 
dragen. 

Ten einde zich „mit god van hemelrijck te versuenen, om berm-
herticheyt, gracie ende genade te verwerven, ende om oirloge, 
duertijt, sterfte ende ander plagen te moegen ontgaen", werden te 
Utrecht „vijf generael processien mitten heyligen cruce, binnen 
lanckx der grafte, ter ere goids vijf wonden" gehouden. De eerste 
vond des woensdags na pinksteren, elke volgende telkens op een 
vrijdag in de aansluitende weken plaats. Om in volle overgave aan 
deze rondgangen deel te kunnen nemen, beval het stadsbestuur, 
dat iedereen zich moest voorbereiden door te biechten, op de pro-
cessiedagen te vasten, en barrevoets in de processie mee te loopen. 
Bovendien moest men gedurende de vijf boeteweken, op eiken 
maandag en woensdag „die seven salmen mitten litanien ende 
collecten lesen, na den priem en des woensdages processy houden 
elck in zijn kerck". 

Achter de geestelijken volgden de oversten en de raadsleden 
van het vorige en zittende jaar, waarbij zich de burgers, biddend 
en in ootmoedige houding aansloten, eerst de mannen en dan de 
vrouwen. W i e zich, behalve hunne helpers, tusschen de geestelijken 
mengde, of vóór de processie uit liep, werd met inbeslagneming 
zijner bovenkleeren gestraft, wie zonder geldige reden thuis bleef 
moesten een "Hf boete betalen. 2) 

* * * 

In lateren tijd is getracht een verklaring van den kruisenregen 
te vinden, en is men vrijwel tot de meening gekomen, dat „de 
bacillus prodigiosus Flügge of wonderbacil" de natuurlijke oor
zaak moet zijn geweest. Deze staafvormige bacterie „is'volgens 
de bacteriologen in staat, een roode kleur mee te deelen aan brood, 
melk, aardappelen, gebak enz. De ontzettende vermeerdering dezer 
bacillensoort, zooals trouwens van elke bacterie, is niets bijzon
ders" 3 ) . Pater dr. Bonaventura Kruitwagen, die dit onderwerp in 
een voordracht behandelde, achtte het ook „wel waarschijnlijk, dat 
men het raadselachtige voortplanten van dezen bacil aangezien 
heeft voor een verschijning van wonderbare kruisen. De groote 
moeilijkheid is, dat de oude berichten steeds vermelden, dat de 
kruisen zich vertoonden op linnen en er niet wordt gezegd, dat zij 
op spijzen verschenen, terwijl de moderne bacteriologie zich bijna 
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uitsluitend bezig houdt met de verschijning van den bacil op 
spijzen. Er zal moeten onderzocht worden, welk middel de middel-
eeuwsche vrouwen bezigden, om hun linnen te bleeken en vooral 
te stijven. Ongetwijfeld zal in deze substantie zetmeel aanwezig 
zijn geweest, dat een vruchtbaren bodem is voor den bacillus pro-
digiosus. Proeven hadden alvast bewezen, dat een cultuur op 
linnen zeer wel gelukte. Een nauwkeurige waarneming zou dan 
verder kunnen uitmaken, of de voortteling plaats heeft in figuren, 
zooals b.v. de ijsbloemen op de ruiten, die aan verschillende kruis
vormen doen denken". E. 

1) Chronijk der landen van Overmaas en aangrenzende gewesten, uitgegeven 
en met noten verrijkt door Jos. Habets. Roermond, 1870. 8°. Blz. 98—99. 

2) Wonderdadige kruisteekenen, ten jare 1501 uit de lucht gevallen. Onuit
gegeven stukken, medegedeeld door L. G. Visscher. In: Kronijk van het histo
risch gezelschap te Utrecht IV (1848), blz. 40—44. 

3) E. Hoogeveen, Bloedregens; Eucharistische bloedwonderen; Nieuwe bloed
wonderen. In: Studien LXXXII (1914), blz. 108-123; 237-259; LXXXHI 
(1915), blz. 48 -73 . 

4) Maatschappij van Nederlandsche letterkunde. Verslag der vergadering van 
1 Februari 1918. In: Nieuwe Rotterdamsche courant, 2 Februari 1918 O. 

FAMILIE-STRAATNAMEN. 
Dirkje Mariastraat. 

In het Decembernummer van den vorigen jaargang (blz. 93) 
bleef de verklaring van den straatnaam Dirkje Mariastraat in het 
onzekere. Van meer dan één zijde mochten sindsdien gewaar
deerde inlichtingen over het ontstaan daarvan ontvangen worden. 
De meest ter zake doende mededeeling was die van notaris Mr. 
Th. Snellen, dat de straat genoemd is naar „Dirkje Maria Mooy, 
destijds echtgenoote van Petrus Leenders, die in eigen bouw de 
huizen aan de Dirkje Mariastraat heeft gebouwd". 

Inderdaad bleek dit het geval te zijn. Op 10 April 1889 verzocht 
de aannemer P. Leenders aan Burgemeester en Wethouders toe
stemming om op een stuk grond aan den Amsterdamschen straat
weg (Cath. B. 2193), aan een geprojecteerde straat 14 woningen 
te mogen bouwen, die straat in eigendom over te willen nemen 
en ze alsdan Dirkje Mariastraat te noemen. Tevergeefs heeft 
de heer C. M. de Leur, ambtenaar bij het nieuw-archief der 
Gemeente, zich veel moeite gegeven om het besluit van B. en W . . 
waarbij zij dezen naam aan de overgenomen straat toekennen, 
op te sporen. Hoogstwaarschijnlijk is dus het nemen van een 
besluit achterwege gebleven. Niettemin blijkt de naam acceptabel 
geacht en in gebruik genomen te zijn. 

Petrus Leenders overleed 16 Oct. 1895 te Utrecht. Zijn echt
genoote Dirkje Maria Mooy overleefde hem twintig jaren; zij 
overleed te Utrecht 23 Mei 1915 op 87-jarigen leeftijd en heeft zich 
dus nog langen tijd kunnen verheugen in de hulde, die in het 
straatnaambordje besloten lag. W i e zal echter zeggen, of de 


