VERLOREN HANDEISE
VOTIEFSCHILDERINGEN

zijn bijzondere vormen van ex-voto's ofuel ui$otiefschilderijen
Y

tingen van dankbaarheid jegens Maria of andere heiligen.
Pen bi1'zonderheid is dat ze tegenwoordig uiterst zeldzaam zijn. Drs.
W. Knippenberg noemt Handel de enige plaats in Noord- Brabant
waar nog votiefschilderijen bewaard zijn gebleven. Getuige de beschrijving die de "geadmitteert landmeter" Hendrik Verhees maakte
van de Handelse kapel, z|1n ze echter niet allemaal bewaard gebleven.
Behalve zijn landmeetkundige werk maakte Hendrik Verhees van
vele kerken en kapellen, in de plaatsen die hij ambtshalve bezocht,
schetsen. Van de Handelse kapel (Noord-Brabant) tekende hij in
1802 de buitenkant met plattegrond en beschreef hij de toen aanwezige "geschilderde tavereelen van de mirakelen aldaar geschiet". In
zijn beschrijving komt hij tot een aantal van maar liefst zeven schilderijen. Daarvan zijn er nu nog maar drie aanwezig, de rest is sedert
1802 op een of andere wijze verdwenen. Er zijn in de periode 1802 1990 geen omstandigheden aanwijsbaar die de verdwijning van deze
schilderijen redelijkerwijs kunnen verklaren zoals bijvoorbeeld oorlog, brand of diefstal. Het is ook niet bekend of ze nog wel bestaan
en of ze misschien op een rechtmatige manier zijn verweemd. Dankzij Hendrik Verhees weten we in ieder geval dat ze hebben bestaan
en wat ze ongeveer voorstellen. Op alle vier de schilderijen namelijk
waren teksten aangebracht die Verhees bij zijn schetsaantekeningen
overnam. Deze teksten waren alS volgt:
1."1718 Antonij en Johanna Maria Smidts bijde creupel en nooijt
connen gaan, den 12 Junijus"
2."7669 het kind van Jan van de steen, oud zijnde 3 jaaren, van 'sHertogenbosch, zeer gebrooken"
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3."Willem van Hout van Gemert" (portret)
4."Engelken van Gog, is van een geraaktheijt in bijde voeten te
Handel seer subiet geneesen
(Het is mogelijk dat bovenstaande teksten iets afuiiken van de
originele teksten op de schilderijen)

De bedoeling van dit artikelde is te trachten een spoor van deze
schilderijen terug te vinden. Mo.cht U op enigerlei wijze inlichtingen
kunnen versrrekken dan zou*ik die giaag íillen vèrneme". trI4n
adres is: Peter Lathouwers, Pastoor-Casielijnsstraat 33, 5423 Sp
Hand,el04922 - 3940
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