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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. 
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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 
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ouders niet tevens, min of meer bewust, een monumentum aere 
perennius bedoeld hebben op te richten voor het Dirkje Maria, 
dat zij in 1864 jong moesten verliezen en dat twee jaren later door 
een ander Dirkje Maria werd opgevolgd? v-. C. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 
De Utrechtsche ateliers. — Aan de 

inleiding (vgl. blz. 7) , die op de 
studies van anderen was gebaseerd, 
voegde de heer K. G. Boon de be
schrijving van nog twee werkjes toe, 
die naar zijn inzicht in de Utrechtsche 
sfeer geplaatst kunnen worden. Het 
zijn twee afgebeelde paneeltjes, de eene 
Maria met musiceerende engelen, de 
andere de Madonna met musiceerende 
engelen voorstellende. „Naast duide
lijke Van Eyck-reminiscenties ver» 
toonen zij ook eenigszins verwant
schap met de Nederrijnsch-Utrechtsche 
groep. Het onderwerp van beide 
paneeltjes is hetzelfde, slechts in de 
opstelling en de détails is eenig ver
schil". 

,,Het onderwerp is ongetwijfeld van 
Van Eyck afkomstig. Een Madonna 
op een troon, omstuwd door engelen, 
is ons uit het werk van Van Eyck 
bekend . . . De engelen zijn op dezelfde 
manier gekleed in witte tunieken en 
geborduurde dalmatieken, zij vormen 
evenals op het schilderij van Van Eyck 
een haag rondom Maria met het kind. 
Achter hen ziet men eenige bogen, 
die uitzicht op een wijd landschap 
geven. De romaansche bogen en kapi-
teelen evenals de porphyren zuiltjes 
kunnen op herkomst van Van Eyck 
wi jzen . . . " 

De sehr, meent, dat de twee werkjes 
overigens in velerlei opzicht met 
Utrecht in verband staan. „Karakteris
tiek voor Utrecht lijken b.v. de enge
len. Zij komen voor in de randver
siering van vele Utrechtsche minia
turen . . . Merkwaardiger dan de over

eenkomst met deze „miniatuur"-engel-
tjes is hun verwantschap met Utrecht
sche sculpturen. De onlangs door het 
rijksmuseum verworven Opstandings-
groep, die ongetwijfeld Utrechtsch is, 
vertoont een engel achter de sarco-
phaag met een zelfde bolrond gezichtje 
en opwippenden neus en ongeveer het
zelfde kapsel als de engelen op de 
hierboven genoemde schilderijen. Een 
dergelijk engeltype, eveneens naar alle 
waarschijnlijkheid Utrechtsch, is een 
enkel figuurtje, dat zich bevindt in de 
stedelijke verzameling te Düsseldorf. 
Zoekt men nog naar andere voorbeel
den, dan zouden de engeltjes uit de 
archivolte van het Heilig graf in den 
Utrechtschen dom geciteerd kunnen, 
worden. De naakte cherubijntjes van 
deze archivolte doen tevens sterk den
ken aan de cherubijntjes, die de Bar-
tholomeusmeester zoo kwistig over zijn 
paneelen uitstrooit. 

„De twee romaansche bogen, die op 
beide schilderijen voorkomen, vindt 
men terug in de Verloving van de hl. 
Agnes te Gran; zij komen ook voor, 
evenals het regelmatig geplooide gor
dijn achter de Maagd, op het schilderij 
van den Bartholomeusmeester te 
Darmstadt. Interessant ter vergelijking 
is het titelblad van de Sermones van 
St. Bernard, een Zwolsch blokboek, 
waar de romaansche bogen, die uit
zicht geven op een landschap, terug-
keeren. Het zou niet verwonderen, als 
deze houtsnede van groote kwaliteit 
op een Utrechtsch voorbeeld terug
ging. 

,,Ten slotte loont het de moeite om 


