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Duidelijk is te zien dat de inkleuring is gedaan met behulp
van sjablonen, wat gebeurde in het atelier van de uitgever,
die ook vaak de drukker was. Het is de kwaliteit zeker niet
ten goede gekonen, hier en daar loopt de verf over op bepaalde delen van de gravure waar die niet behoort te zitten.
Bepalend voor de smaak van toentertijd in deze volkskunst
zijn de felle kleuren groen en rood, het kleed van Maxia en
kind zijn rnet goud gehoogd, evenals de twee stralenlsansen
(ninbus ) .

Opnerkelijk is de verschillende schrijfwijze van de plaatsnaaÍn Handel. l{at de beh'eegreden is geweest orn in het cartouche de plaatsnaam Haendel te graveren ên bij het kerkje
de tegenwoordige schrijïwijze Hanàel, is moeilijk te verklaren. Mogelijk is de plaatsnaan bij het kerkje in een latere
periode aaÍrgebracht. Dergelijke afwijkingen in de schrijfwijze konen we soms ook tegen in é6n akte (2).
Hoewel er een enorne produktie hêeft bestaan van devotieprentjes, is er relatief naar weinig van bewaard gebleven.
Het hier aangehaalde bedevaartsprentje, waarvan de drukvorm
is vervaardigd te Antwerpen tussen 1650-1219 en in 1?S2 in
handen kwan van Isabella Hertsens, is op bestelling van ale
beheerder van de Handelse bedevaartplaats daar naar toe verzonden. Een vrorne bedevaartganger noet het daar gekocht hebben en naar huis meegenomen hebben. Na enkele eeuwen van omzwervingen is het weer teruggekeerd in Gemert.
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