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ffiar,lxte prent;! b-een afdruk Yan een kopergravure uit de

iá! r,"lrt vàn de 18de eeuw.Maria rnet kind, engeltjes nÉ bande-

."if. "" opschrift rrTouvlucht cler sonclaren bitlt voor ons'r'

a"r, t"at .i, proc"s=ie en de troon waarop geschrêven staat
i.,uli."k"I"rr. BàIdt .\r.r, ons Lieve Vrouwe tot llaendel gelegen

o.rá"" d. vrij neutrael Heerlijckheijt Gemertrr.'.

À.,"cifiek Haidels is het dooi cle vele afdrukken biina niet
;:.; ';;-;";;;r"rr. ia"" ,,fons rnarianuÍn" (=Ínariabron); kenne-

ïi:i rt..it degene die de plaat opnieuw heeft opgestoken gean

..áà á.*"t"" iet tle welkeliike vorÍn van het wonderbare putje
en er een struik van gernaakt '
o. =ignutt n" is van IÀabella Hertsens, een begiintie dat na

à" aola van Susanna Verbruggen in 1?52 tle winkel'rrln de Her-

n"tt-'i" a" Keyserstraat te Antwerpen, van haar overnam' Maar

li; tr.urt ".L.. niet ale drukvorm vervaardigd, die is zeer

waárschijnlijk van Jacobus de Man (1650-1?19) en tlateert
daarom uit die tiitl.
De aftlruk is op perkament en met de hand ingekleurd' Het

fornaat is 6.5 bij I centiÍneter '
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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 be-
paalde 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 plaats-
naaÍn Handel. l{at de beh'eegreden is geweest orn in het car-
touche de plaatsnaam Haendel te graveren ên bij het kerkje
de tegenwoordige schrijïwijze Hanàel, is moeilijk te verkla-
ren. Mogelijk is de plaatsnaan bij het kerkje in een latere
periode aaÍrgebracht. Dergelijke afwijkingen in de schrijf-
wijze konen we soms ook tegen in é6n akte (2).
Hoewel er een enorne produktie hêeft bestaan van devotie-
prentjes, 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 ver-
zonden. Een vrorne bedevaartganger noet het daar gekocht heb-
ben en naar huis meegenomen hebben. Na enkele eeuwen van om-
zwervingen is het weer teruggekeerd in Gemert.
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