NOG EEl\l GEDACHIENIS AAN llA}lDEL

door Peter Lathouwers

ffiffian de reeks bedevaartsprentjes uit Handel lijkt geen
lUAEll.i"de te komen. In voorgaande nummers van Gemerts Heem
Fryzi5r, ar enkele prentjes afgebeeld en beschreverl oroo
door Frans vart der Aa en Mevr. Jo Otten-van Zeeland (t).
Enige tijd geleden kreeg ilf dit prentje onder ogen.
Het is een vouwprentje, d.w.z. dat het dubbelgevouwen is en
aan de binnenkant staat het gebed met de daaraan verbonden
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aflaat(en) afgedrukt. Het is een enigzins afwijkend prentje
a1s je fiet vergelijkt met prentjes uit dezelfde periode:-eind
19de eeuw begin 2oste eeuw. De meeste zijn weelderig van opzet terwijl deze erg sober is getekend. zoals bij andere
prentjes valt de ouderdom niet exact aan te geven. De tekst
aan de binnenzijde is goedgekeurd door A. Godschalk in 1ggs,
maar dat zinnetje blijkt
ook op andere prentjes voor te komen. wer valt uit de tekening af te reiden dat het moet dateren van voor 1889. Naast de Mariatroon, rechts, zijn nr.
de keskes van de zeven smarten van Maria nog in hun oude
vorm getekend. Tot 1889 waren het nog de massieve bouwsels
zoars afgebeerd en waarvan er nog een bewaard is gebreven.
Het staat aan de Lodderdijk, bij het sportpark, rn lggg werden ze vervangen door de keskes zoals we die nu kennen langs
de weg Handel-Gemert. De kaper en de Mariatroon ondergingen
hun verandering omstreeks 1894 toen de kaper een grondige
opknapbeurt en verbouwing onderging (2). Het lleilige putje
werd in sierrijker vorm herbouwd in het begin van deze eeuw.
Guirlandes, engelen met bazuinen en groepen bedevaartsgangersr moeten we in vergerifl<ing tot deandere prentjes uit die
tiid missen. Dit prentje is een sjiek moder nl. met een rkantent rand. Dit prentje is echter niet met rkantt ve'rvaardigd
maar werd er later aan toegevoegd door de achterziide van dit
vouwprentje op een velletje met tkantenr te plakken.
Het prentje werd gedrukt bij Gebr. verbeeck in Kevelaer.
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