EEN 1BE EEUWS BEDEVAARTPRENTJE VAl\l HANDEL
door tr\'ars van der

Aa

voorgaande uitgaven van Gemerts Heen. zijn al verffift"
)Kll8l[schilfende mooie bedevaartsherinneringen van Hantlel
.l!ÈS.l..n de orde gêr{eest ( t) . c.raas wir it Ër deze aan toevoegen.

Het gaat hier om een prentje dat vroeger aan de bealevaartgangers in Handel werd. verkocht. Deze prentjes waren zeer
gewild en kregen een eigen plaatsje in huis. Ze schonken
troost en benoediging in tijden van ramp €n tegenspoed. Wanneer men geen uitvlucht neer z gt dan werd voor Maria en
Kind gebeden on een oplossing in de nood.
On de oorsprong van tlit prentje te achterhalen noeten [.ie
zorn d?iehondertl jaar in de geschiedenis ter:ug. In tlie tijd
leefden en werlcten te Antr+erpen een groot aantal uitstekende
graveurs, uitgevers, verluchters en drukkers. De prentjes

die zij sneden in koper beeldden velerlei voorstellingen
uit, he i ligenp'entjes, gebeurtenissen uit het oude en nieuwe
testament, prentjes met vermanende betekenis, doodsprentjes
en bedevaartspnentj es. Met een niet te stelpen ri.eergaloze
verbeeltlingsls'acht werden deze prentjes vervaardigd, steeds
weer nleuwe rnodellen gecreËerd en op d.e narkt gebracht.
Hun grootste afneners waren de Jesuïten ttie in clie tijd actief deelnamen aan de strijd tegen de toen heersende hervorming, de prentjes waren een probaat niddel tegen de strenge
beêldênschuwende en afrr'i jkende geloofsleer van het protes-

taÍrt isme.
Een van deze graveurs was Jacobus dê Man, p1aètsnijder, verluchter en handelaar, geboren te Ieper (Belgiê) ca. 16bO,
opgenonên in het Antwerpse Sint Lucasgiltle in 1676. Hij
stierf in deze stad op 21 april 1719. Ilij is het alie naar
grote rr.aarschi jnl i jkhe itt dit bedevaartsprênt j e van Handel

heeft

gesneden.

In alle tot nu toe uitgegeven werken aalgaande bid- en devotiêprentjes wordt deze graveur als de ontwerper van.bede-13-

vaartsprentjês van Handel bèschreven. l{eliswaar heeft Susanna Verbruggen (een begijntje dat leefde en werkte te Antwerpen van 1685 - 1752) het prentje gesigneerd doch zij heeft
zelf nooit prentjes gesneden, enkel onder eigen naam ver_
kocht. Auteursrecht bestond toen nog niet en vele werken
werden varr elkaar overgenomen. Ook veranderden de koperpla_
ten menigrnaal vatr eigênaar en $erd dê naan van ile oorspron_
kelijke graveur weggekrast, waarna dê nieuwe bezitter zijn
signatuur in de plaat sneed.
Na deze voorgeschiedenis een korte beschrijving van de af_
beelding. Allereerst Maria met Kind, cleze iijkt niet zoveet
op het authentieke Handelse beelalje, het is èchter de klas_
sieke voorstelling van alle Mariale bedevaartsbeeldjes uit
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die tijd. Boven het Mariabeeldje houden twee engeltjes een
h'inpêl (banderolle) vast met rte tekst: rrTroostersse der Bertruckte bidt voor onsrr. Op de sokkel waarop Maria en Kind
zijn geplaatst triree cherubijnen kopjes, in het mirlden het
latijnse opschrift: rrSedes Sapient iaetr, zetel der wijsheirt.
Links rrdie Gemertsche Kerckert en d.e gebouwen van het kasteel
rcommanderierr. Daaronder een processie die stilstaat bij een
van de rtKéskesrr. Rechts op de afbeekling trekt de stoet verder naar r!(lie Capell var Haendelrt rnet het h,onderbare putje.
Een

ttrietal

de voorstelling.

wonderen completeren

Onderaan

gevat , in een cartouche het opschrift tlvlirakeleus Beldt van
Onse Live Vrouwe tot Haendel geLegen onder dé vrij Heer-

lijckheijt

Gemertr'.

afbeelding is afgethukt op hantlgeschept papier en is in
het bezit van het nuseun van Gerh'en-Lerunens te Valkenswaard
waar het ook te bezichtig€n is.
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