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Groep: 1 - volgnummer: 1 

Velijn - 120 x 84 mm 

Voorstelling: Blanco banderol. Medaillon ontbreekt. 

Beschrijving: Decoratief snijpatroon met bovenaan een lambrekijn en een duif (H. Geest). Over het blad verspreid 

: krulwerk, doorpriemde bloemen, hoornen van overvloed, insecten, en vogels. Buitenlijst met z.g. Vlaamse 

versiering. 

Zie afbeelding: 1 

 

Groep: 1 - volgnummer: 2 

Velijn - 119 x 87 mm 

Voorstelling: Blanco banderol : H. Theresia van Avila. 

Beschrijving: Medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met bovenaan een 

lambrekijn en een duif (H Geest). Onderaan een mandje in vlechtwerk. Over het blad verspreid : krulwerk, 

doorpriemde bloemen, insecten, en vogels. Buitenlijst met 

z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 2 

 

Groep: 1 - volgnummer: 3 

Velijn - 132 x 93 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Ioannes a Cruce. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met bovenaan 

een lambrekijn en een duif (H. Geest). Onderaan een mandje in vlechtwerk. Over het blad verspreid : engeltjes, 

hoornen van overvloed, vazen met boeketten, 

draperieën, en doorpriemde rozetten. Overdadige kleuren verdringen het snijwerk. Binnenlijst met z.g. Vlaamse 

versiering. 

Zie afbeelding: 3 

 

Groep: 0 - volgnummer: 4 

Velijn - 188 x 150 mm 

Voorstelling: Blanco banderol. Voorstelling : H. Mattheüs. 

Beschrijving: Ovaal (opgekleefd) medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met 

bovenaan God de Vader - met driehoekige nimbus - boven een wolk uitstijgend. Onderaan twee gevleugelde 

engeltjes. Over het blad verspreid : doorpriemde 

rozetten, bloemen, insecten, en vogels. Twee binnenlijsten met z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 4 

 

Groep: 1 - volgnummer: 5 
Velijn - 115 x 86 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met bovenaan 

een duif (H. Geest) in een stralenkrans. Onderaan een gestileerde vaas, hoornen van overvloed, en vogels. Over 

het blad verspreid : krulwerk, doorpriemde rozetten, 

en bloemen. Binnenlijst met z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 5 

 

Groep: 1 - volgnummer: 6 
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Velijn - 121 x 91 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Cecilla. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Het snijpatroon is identiek met vorig 

nummer. 

Zie afbeelding: 6 

 

Groep: 1 - volgnummer: 7 

Velijn - 114 x 87 mm 

Voorstelling: Blanco banderol. Voorstelling : Memento mori. 

Beschrijving: Rechthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met 

bovenaan een mandje in vlechtwerk. Onderaan een gevleugeld engeltje. Over het blad verspreid : ranken, 

doorpriemde bloemen en rozetten, hoornen van overvloed, en vogels. Binnenlijst met z.g. Vlaamse versiering. 

Verso: handschriftelijke bidprentjestekst, gedateerd 1734 (Bidprentjestekt van vóór 1800) 

Zie afbeelding: 7 

 

Groep: 1 - volgnummer: 8 

Velijn - 94 x 66 mm 

Voorstelling: Blanco banderol. Voorstelling : H. Familie. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met bovenaan 

een gevleugeld engeltje tussen twee mandjes in vlechtwerk. Buitenlijst met z.g. Vlaamse versiering. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Cantfort/ ce 18 8 br/1790 

Zie afbeelding: 8 

 

Groep: 1 - volgnummer: 9 

Velijn - 93 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met bovenaan 

een mandje in vlechtwerk. Over het blad verspreid : krulwerk, hoornen van overvloed, bloemen, engeltjes, en 

vogels. Binnenlijst met z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 9 

 

Groep: 1 - volgnummer: 10 

Velijn - 88 x 73 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift. Voorstelling : H. Barbara. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met 

bovenaan een lambrekijn. Onderaan twee gevleugelde engeltjes, hoornen van overvloed, en vogels. Binnen- 

en buitenlijst met z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 10 

 

Groep: 1 - volgnummer: 11 
Velijn - 122 x 89 mm 

Voorstelling: Op banderol : S.M. MAGDALENA. 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Decoratief patroon met 

bovenaan een IHS-monogram in een stralenkrans. Onderaan, geflankeerd door twee engeltjes, een mandje in 

vlechtwerk. Over het blad verspreid : ranken, doorpriemde bloemen en rozetten, insecten, en vogels. 

Zie afbeelding: 11 

 

Groep: 1 - volgnummer: 12 

Velijn - >86 x >63 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : H. Maria Magdalena. 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een gesneden lijst met z.g. Vlaamse 

versiering. Centraal medaillon van een verdwenen grote prent. 

Zie afbeelding: 0 

 

Groep: 1 - volgnummer: 13 

Velijn - 90 x 62 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Christus aan het kruis, omgeven met engeltjes en passiewerktuigen. 

Beschrijving: Snijwerk met bovenaan een hemel met lambrekijn. Composities met bloemen en vruchten 

vervolledigen het geheel. Deels ingekleurd. Buitenlijst met z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 12 
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Groep: 0 - volgnummer: 14 

Velijn - 85 x >50 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Christus aan het kruis, omgeven met engeltjes en passiewerktuigen. 

Beschrijving: Snijwerk met bovenaan een hemel met lambrekijn. Onderaan twee rokende wierookvaten. 

Composities met bloemen en vruchten vervolledigen het geheel. Deels ingekleurd. Buitenlijst (fragment) met 

z.g. Vlaamse versiering. 

Zie afbeelding: 0 

 

Groep: 1 - volgnummer: 15 

Velijn - 82 x 58 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Christus aan het kruis, omgeven met engeltjes en passiewerktuigen. 

Beschrijving: Snijpatroon analoog met vorig nummer. De buitenlijst met z.g. Vlaamse versiering ontbreekt. Deels 

ingekleurd. 

Zie afbeelding: 15 

 

Groep: 1 - volgnummer: 16 
Velijn - 85 x 63 mm 

Voorstelling: Op banderol : OMNIA VIDEO. 

Beschrijving: Snijwerk met centraal Gods alziend oog en een vlammend hart, met stralen omgeven. Bovenaan een 

hemel met lambrekijn. Onderaan twee engeltjes die de tekstbanderol dragen. Rokende wierookvaten, bloemen, 

en vruchten, vervolledigen de compositie. Buitenlijst met z.g. Vlaamse versiering. Ingekleurd. 

Zie afbeelding: 13 

 

Groep: 1 - volgnummer: 17 

Velijn - 111 x 83 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : H. Margarita van Antiochië 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Snijpatroon analoog aan de nummers 

5 en 6 (vgl. met de afb. 5 en 6). 

Opmerkingen: Vgl. met de afb. 5 en 6 

 

Groep: 1 - volgnummer: 18 

Velijn - 90 x 61 mm 

Voorstelling: Onderschrift : S. Jacobus (Maior) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk. Snijpatroon analoog aan nummer 8 

Opmerkingen: Vgl. met afb. 8 

 

Groep: 2 - volgnummer: 19 

Velijn - 142 x 88 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Franciscus 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

strobloemen, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan een liggende acht 

met ruit en hart. Bladvulling met o.m. spiralen en ingekleurde bloemen. De hoeken geschuind met 

ruitjespatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 14 

 

Groep: 2 - volgnummer: 20 

Velijn - 144 x 88 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Rosina 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) ineengepaste 

driehoekjes en zaagtandlijn, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan 

een liggende acht met ruit. Bladvulling met spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk 

Zie afbeelding: 15 

 

Groep: 2 - volgnummer: 21 

Velijn - 123 x 78 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Scholastica 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

strobloemen, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan een liggende acht 

met ruit en hart. Bladvulling met loofwerk, spiralen en een ingekleurde bloem. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk :Bidt/ voor uw/ Pastor/ Albertus Geerlink/ Deventer/ den 2 Maij/ 1767. 

Zie afbeelding: 16 

 

Groep: 2 - volgnummer: 22 

Velijn - 120 x 67 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Veronicha. 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) een krans 

van strobloemen, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkamer. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en 

onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met spiralen, ingekleurde bloemen, vogels. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 17 

 

Groep: 2 - volgnummer: 23 

Velijn - 133 x 82 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Gertrudis. 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) een krans 

van strobloemen, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en 

onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met o.m. spiralen, ingekleurde bloemen en vogels. De 

hoeken geschuind met ruitjespatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 18 

 

Groep: 2 - volgnummer: 24 

Velijn - 137 x 81 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Barbara. 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) 

afwisselend, strobloemen en vijfbladige plant, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met 

bovenaan een duif en onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met spiralen en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 2 - volgnummer: 25 

Velijn - 126 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Joannes B(aptista) 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) doornen (?) 

en een zaagtandlijn, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan een 

liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 2 - volgnummer: 26 
Velijn - 121 x 80 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Apollonia. 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting ; a) een krans 

van strobloemen, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en 

onderaan een liggende acht met ruit. Bladvulling met spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 19 

 

Groep: 2 - volgnummer: 27 

Velijn - 124 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Simon 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) ineengepaste 

driehoekjes, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan een liggende acht 

met ruit. Bladvulling met spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 2 - volgnummer: 28 

Velijn - 113 x 65 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Xaverius 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) een lijst 

met drieblad, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en 
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onderaan een liggende acht met ruit. Bladvulling met spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 20 

 

Groep: 2 - volgnummer: 29 

Velijn - 117 x 72 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Antonius (van Padua) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

strobloemen, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan een liggende acht 

(?) met hart. Bladvulling met spiralen, ingekleurde bloemen en vazen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 2 - volgnummer: 30 

Velijn - 135 x 80 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce Homo 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) een krans 

van strobloemen, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een doorpriemde driehoek 

(Gods alziend oog) en onderaan en liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met spiralen. Gehoogd met goud 

en kleuren. 

Zie afbeelding: 21 

 

Groep: 2 - volgnummer: 31 

Velijn (deels beschadigd) - 127 x 77 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce Homo. 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) een lijst 

met gesteeld drieblad, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) 

en onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met spiralen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 2 - volgnummer: 32 

Velijn - 115 x 132 mm 

Voorstelling: Diptiek in een 12 mm brede lijst met levensboommotief. Links : bedevaartprent voor het H. Bloed 

te Walldürn. Rechts : gebedstekst. Op banderol : Dass H : Blut 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans 

van strobloemen, b) een stralenkrans. Snijpatroon met onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling 

met loofwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. Gebedtekst in zwarte en rode inkt, met 

blauwe omlijsting; Andächtiges gebett zu den H : blut. 

Zie afbeelding: 22 

Opmerkingen: Vgl. met BERNHARD & GLOTZMANN, p. 57; METKEN, afb. 85 (buitenlijst). 

 

Groep: 2 - volgnummer: 33 

Velijn - 139 x 84 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Hieronijmus 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) afwisselend, 

ruitjespatroon en gesteelde bloemen, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Bladvulling met spiralen. Lijsten 

met zaagtandlijn. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 2 - volgnummer: 34 
Velijn - 135 x 80 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Margaretha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

strobloemen, b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan een liggende acht. 

Bladvulling met spiralen, ruitjes, sterretjes en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 21 bis 

 

Groep: 3 - volgnummer: 35 

Velijn - 123 x 74 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Joannes N(e)p(omucenus) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Snijpatroon met onderaan een liggende acht met ruit en hart. 

Bladvulling met spiralen, aspergeloof en ingekleurde bloemen. Binnenlijst met een krans van strobloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 23 



Snij- knip- en prikwerk – Filip Lemmens 

6 

 

 

Groep: 3 - volgnummer: 36 

Velijn - 120 x 71 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Theresia 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Snijpatroon met onderaan een liggende acht met ruit en hart. 

Bladvulling met fijn aspergeloof, spiralen, ingekleurde bloemen. Binnenlijst met een krans van strobloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijke datering : 16 January 1743 

Zie afbeelding: 24 

 

Groep: 3 - volgnummer: 37 
Velijn - 118 x 74 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Josephus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een stervormige omlijsting, de sterpunten 

verbonden met getande booglijntjes. Snijpatroon met onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling 

met spiralen. Brede buitenlijst met negatief gesneden bladvormen (tongen). Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 25 

 

Groep: 3 - volgnummer: 38 

Velijn - 105 x 65 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Elenora. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met acht opengewerkte bladvormen. Snijpatroon 

met onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 26 

 

Groep: 3 - volgnummer: 39 

Velijn - 151 x 93 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van strobloemen. Snijpatroon met 

onderaan een liggende acht met ruit. Bladvulling met ruitjespatroon, aspergeloof, boogjes, ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 3 - volgnummer: 40 
Velijn - 130 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Catharina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde bloemen, 

als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. Snijpatroon met onderaan een liggende acht met ruit. 

Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Buitenlijst met zaagtandlijn. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 3 - volgnummer: 41 

Velijn - 134 x 80 mm mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Bernardus. 

Beschrijving: Stervormig medaillon met miniatuuraquarel, omlijst met driebladornament. Snijpatroon met 

onderaan een liggende acht met ruit en hart. Bladvulling met spiralen. Buitenlijst met getande cirkelbogen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 27 

 

Groep: 3 - volgnummer: 42 

Velijn - 107 x 63 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Elisabetha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een (beschadigde) krans van bladeren en 

opgelegde bloemen. Snijpatroon met onderaan een liggende acht met hart. Bladvulling met aspergeloof. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 4 - volgnummer: 43 
Velijn - 111 x 64 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Maria Pass(au). 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) loofwerk en 

ingekleurde bloemen, b) een zaagtandlijn, c) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) 

en onderaan een hart met IHS-monogram. Bladvulling met spiralen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Souvenir de Angelina Besseleers 

Zie afbeelding: 28 

 

Groep: 4 - volgnummer: 44 

Velijn - 118 x 72 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Joannes Ev. 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) doornen (?), 

b) een stralenkrans. Snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest). Bladvulling met ruitjes, spiralen, 

aspergeloof, ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 29 

 

Groep: 4 - volgnummer: 45 

Velijn - 110 x 62 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce Homo. 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

strobloemen, b) een stralenkrans. Snijpatroon met onderaan een heilsknoop (staande + liggende acht, met 

centraal een ruit). Bladvulling met spiralen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 4 - volgnummer: 46 

Velijn - 170 x 101 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Aloysius d(e).Gonz(aga). 

Beschrijving: Veellobbig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting; a) 

afwisselend, bladeren in strikvorm en gesteeld drieblad, b) een stralenkrans, c) C-ornamenten. Bladvulling met 

aspergeloof, ingekleurde bloemen, ornamenten, rooster met sterretjes. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 30 

 

Groep: 4 - volgnummer: 47 

Velijn - 102 x 60 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Benedictus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

bladeren en opgelegde bloemen, b) een stralenkrans. Bladvulling met spiralen en gestileerde bladvormen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 4 - volgnummer: 48 

Velijn - 127 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Apollonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

bladeren en opgelegde bloemen, b) een stralenkrans. Bladvulling met aspergeloof, een ingekleurde vaas met 

bloemen, gestileerde bladvormen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 31 

 

Groep: 5 - volgnummer: 49 

Velijn - 95 x 56 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S : Maria Passau. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee kegelvormige vruchten - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof 

en bovenaan een ingekleurde bloem. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 32 

 

Groep: 5 - volgnummer: 50 

Velijn - 96 x 53 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Josephus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee kegelvormige vruchten. Bladvulling met aspergeloof en bovenaan een ingekleurde bloem. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 33 
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Groep: 5 - volgnummer: 51 

Velijn - 97 x 59 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S : Franciscus de Paula. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee kegelvormige vruchten - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof 

en bovenaan een ingekleurde bloem. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 34 

 

Groep: 5 - volgnummer: 52 

Velijn - 98 x 60 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Petrus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee kegelvormige vruchten - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof 

en bovenaan een ingekleurde bloem. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 53 

Velijn - 96 x 57 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Benedictus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee kegelvormige vruchten - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof 

en bovenaan een ingekleurde bloem. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 54 
Velijn - 89 x 56 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S : Benedictus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee tulpen - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof en bovenaan een 

ingekleurde bloem. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 55 

Velijn - 93 x 55 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : Mater Dolorosa. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen - als een 

bloem tussen twee tulpen - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof en bovenaan een 

ingekleurde bloem. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 35 

 

Groep: 5 - volgnummer: 56 

Velijn - 86 x 45 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Valentinus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen. Bladvulling 

met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 36 

 

Groep: 5 - volgnummer: 57 

Velijn - 95 x 56 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Denis. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen. Bladvulling 

met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 58 

Velijn - 100 x 62 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : Speculum Amoris (?) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen. Bladvulling 

met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 37 

 

Groep: 5 - volgnummer: 59 

Velijn - 95 x 57 mm 
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Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : Jesu dein H : blut/ kom meines armen/ seln zu gut// 

(zinnebeeldige voorstelling met harten). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen. Bladvulling 

met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 38 

 

Groep: 5 - volgnummer: 60 

Velijn - 110 x 65 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : Ecce Homo. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen. Bladvulling 

met aspergeloof en een krans van bladeren met opgelegde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 61 

Velijn - 120 x 72 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : (Consummatus ?) est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 62 

Velijn - 106 x 62 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Jacobus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. 

Symmetrische binnenlijst met zaagtand. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 39 

 

Groep: 5 - volgnummer: 63 

Velijn - 99 x 57 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : Christus 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, in een achthoek met ruitjespatroon, aspergeloof en 

ingekleurde bloemen. De hoeken geschuind met ruitjespatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 64 

Velijn - 128 x 76 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : Mater Dolorosa. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met opengewerkte bladvormen en ingekleurde 

bloemen - als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud 

en kleuren. 

Zie afbeelding: 40 

 

Groep: 5 - volgnummer: 65 
Velijn - 120 x 68 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Regina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met al dan niet opengewerkte bladvormen - als een 

bloem - oprijzend uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 41 

 

Groep: 5 - volgnummer: 66 

Velijn - 100 x 60 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S : Rosalia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk - als een bloem - oprijzend uit een 

ruiker. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 5 - volgnummer: 67 

Papier (deels beschadigd) - 114 x 67 mm 

Voorstelling: Op ondersteunde, balkvormige, banderol : S. Michel. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk - als een bloem - oprijzend uit een 

gestileerde vaas. Bladvulling met primitief gesneden aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud 

en kleuren. 
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Groep: 6 - volgnummer: 68 

Papier (?) - 127 x 73 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Margaretha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde bloemen, 

als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 69 

Velijn - 127 x 77 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Elisabetha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. 

Binnenlijst met een krans van bladeren en opgelegde bloemen. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 42 

 

Groep: 6 - volgnummer: 70 

Velijn - 128 x 74 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Rochus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, in een stervormige omlijsting met opgelegde bloemen, als 

een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 43 

 

Groep: 6 - volgnummer: 71 

Papier - 135 x 83 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Philippus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren, bloemen, en 

gestileerde bladvormen, als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof en 

ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 44 

 

Groep: 6 - volgnummer: 72 

Papier - 127 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Apollonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren, bloemen, en 

opengewerkte bladvormen, als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 73 

Velijn - 127 x 76 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een getande omlijsting, als een bloem die 

oprijst uit een tweebladige plant. Binnenlijst met een krans van bladeren en opgelegde bloemen. Bladvulling 

met aspergeloof. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 45 

 

Groep: 6 - volgnummer: 74 

Velijn (beschadigd exemplaar) - 105 x 60 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Catharina de Bon(ona) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van generfde bladeren, als een bloem 

die oprijst uit een tweebladige plant. Binnenlijst met zaagtand. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde 

tulpen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 75 
Papier - 145 x 88 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Theresia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde bloemen, 

als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof en een opengewerkt ornament 

(vaas ?). Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 76 

Velijn - 84 x 53 mm 
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Voorstelling: Op banderol : mach es wie die [die son(n)en ?]/blum/ wande dich zu Jesum um. (zinnebeeldige 

voorstelling met harten en een zonnebloem). 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snijwerk, als een bloem die 

oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 46 

 

Groep: 6 - volgnummer: 77 

Papier - 178 x 114 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Lucas E. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snijwerk, als een bloem die oprijst 

uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof, ingekleurde bloemen, en een rooster met 

sterretjespatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 78 

Velijn - 89 x 60 mm 

Voorstelling: Op banderol : Relique de S. Mere Terese. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met reliek, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans met pijltjes, 

b) gesteelde bloemen in bladvormen met zaagtand - als een bloem die oprijst uit een tweebladige plant. 

Bovenaan twee vogels. Rechthoekige buitenlijst met ranken en bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 47 

 

Groep: 6 - volgnummer: 79 

Velijn - 76 x 45 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Clara 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gesteelde bloemen in bladvormen met 

zaagtand - als een bloem die oprijst uit een opengewerkt tweeblad. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 80 

Velijn (beschadigd exemplaar) - 117 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Ludovicus 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met opengewerkte bladvormen, als een bloem die 

oprijst uit een opengewerkt tweeblad. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 6 - volgnummer: 81 
Velijn - 117 x 71 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met opengewerkte bladvormen, als een bloem die 

oprijst uit een veelbladige plant. Buitenlijst met, afwisselend, spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 48 

 

Groep: 6 - volgnummer: 82 

Velijn - 149 x 90 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Maria Passau. 

Beschrijving: Medaillon met miniatuuraquarel (ontbreekt), als een bloem die oprijst uit een veelbladige plant. 

Bladvulling met aspergeloof en bloemen. Buitenlijst met oppervlakkig gesneden spiralen en vier met 

ruitjespatroon opengewerkte ovaaltjes. 

Gehoogd met goud en kleuren. Handschriftelijk eigendomsmerk : Cet image a partie a ... (?) 

 

Groep: 6 - volgnummer: 83 

Velijn - 123 x 76 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Helena. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met opgenwerkte lobben, als een bloem die oprijst 

uit een vierbladige plant (?). Bladvulling met aspergeloof. De hoeken geschuind. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 84 
Velijn - 107 x 64 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Jacobus. 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met C-vormige ornamenten, als een bloem die 

oprijst uit een ruiker. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. De hoeken geschuind. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 49 

 

Groep: 7 - volgnummer: 85 
Velijn - 120 x 72 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Elisabeth. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde 

bloemen, als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. Bladvulling met aspergeloof, gesteelde bloemen, 

ruitjespatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 50 

 

Groep: 7 - volgnummer: 86 

Velijn - 120 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Appolonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde bloemen, 

als een bloem die oprijst. Bladvulling met gestileerde bladeren, ruitjespatroon, aspergeloof en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 87 

Papier - 129 x 75 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Philippus. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snij- en prikwerk, als een bloem die oprijst 

uit een gestileerde vaas. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 51 

 

Groep: 7 - volgnummer: 88 

Velijn - 122 x 77 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Petrus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

strobloemen, b) afwisselend, met ruitjspatroon opengewerkte bladvormen en krullen met prikwerk, als een 

bloem die oprijst uit een ruiker. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 52 

 

Groep: 7 - volgnummer: 89 

Velijn - 120 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Jacobus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met vier opengewerkte bladvormen en bloemen, 

als een bloem die oprijst uit gestileerde bladvormen. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 53 

 

Groep: 7 - volgnummer: 90 

Velijn - 131 x 79 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Dominicus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) een krans van 

loofwerk met opgelegde bloemen, b) met snij- en prikwerk opengewerkte bladvormen en krullen, als een bloem 

die oprijst. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 54 

 

Groep: 7 - volgnummer: 91 

Papier - 202 x 145 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Gertrudis. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met boogjes, gesteelde bloemen, en gestileerd 

snij- en prikwerk, als een bloem die oprijst. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 55 
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Groep: 7 - volgnummer: 92 

Papier - 132 x 80 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Sabina. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde 

bloemen - gevat in een gestileerd snij- en prikwerk - als een bloem die oprijst. Bladvulling met aspergeloof 

(beschadigd). Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 93 

Velijn - 107 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Euphrasina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snij- en prikwerk - als een bloem 

die oprijst. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 94 

Velijn - 99 x 58 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce Homo. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snij- en prikwerk, als een bloem die 

oprijst uit een ruiker. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : François Galopin. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 95 

Velijn - 110 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Poascalis. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met vier opengewerkte bladvormen en ingekleurde 

bloemen, als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud 

en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 96 

Velijn - 123 x 71 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Mathias. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van getande cirkelbogen, als een 

bloem die oprijst uit een ruiker. Binnenlijst met zaagtand. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 56 

 

Groep: 7 - volgnummer: 97 

Papier (?) - 138 x 88 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Veronica. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met loofwerk, opgelegde bloemen, en 

gestileerd snij- en prikwerk, als een bloem die oprijst uit een opengewerkte vaas. Bladvulling met aspergeloof. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 98 

Velijn (beschadigd exemplaar) - 143 x 91 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Antonius (van Padua) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snij- en prikwerk, als een bloem die 

oprijst uit een ruiker. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 99 

Velijn - 116 x 66 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Ignatius (van Loyola) 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met opengewerkt snij- en prikwerk, als een 

bloem die oprijst uit een opengewerkt hart. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 100 

Velijn - 96 x 65 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Franciscus (van Assisië). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst gesteelde bloemen, als een bloem die 

oprijst uit gevleugelde harten. Bladvulling met loofwerk en bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 
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Zie afbeelding: 57 

 

Groep: 7 - volgnummer: 101 

Velijn - 150 x 93 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Sebastianus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met spiralen, gesteelde en ingekleurde bloemen - 

als een bloem die oprijst - gevat in een lijst met drieblad en zaagtand. Bladvulling met getande boogjes, 

aspergeloof en bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 58 

 

Groep: 7 - volgnummer: 102 
Papier - 124 x 75 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Christina. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. 

Bladvulling met eenvoudig loofwerk. Rechthoekige buitenlijst met bladeren en opgelegde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 59 

 

Groep: 7 - volgnummer: 103 

Papier - 122 x 74 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Peterus. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. 

Snijwerk analoog met vorig nummer. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 60 

 

Groep: 7 - volgnummer: 104 

Velijn - 94 x 56 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Iustina Vid. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een stervormige omlijsting, de sterpunten 

verbonden met boogjes - als een bloem die oprijst - gevat in een lijst met zaagtand. Bladvulling met loofwerk 

en ingekleurde bloemen. Rechthoekige buitenlijst met strobloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : M.P.I.B.P.F. 

Zie afbeelding: 61 

 

Groep: 7 - volgnummer: 105 

Velijn - 90 x 47 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met, afwisselend, ruitjespatroon en gesteelde 

bloemen, als een bloem die oprijst boven een heilsknoop (staande + liggende acht, met centraal een ruit). 

Bovenaan een IHS-monogram. Binnenlijst met strobloemen. Bladvulling met ruitjespatroon, aspergeloof en 

twee ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 62 

 

Groep: 7 - volgnummer: 106 

Velijn - 123 x 73 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Ignatius (van Loyola). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. Bladvulling 

met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 63 

 

Groep: 7 - volgnummer: 107 

Papier (?) - 110 x 69 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Jacobus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, als een bloem die oprijst. Bladvulling met aspergeloof, 

gestileerde bladvormen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 108 
Velijn - 128 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : Mater Dolorosa. 
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Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met ruitjespatroon, boogjes, gesteelde 

bloemen, en spiralen, als een bloem die oprijst uit een ruiker. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde 

bloemen.Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 109 

Velijn - 124 x 73 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Sebastianus. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof en ingekleurde bloemen in 

een krans van opengewerkte bladvormen - als een bloem die oprijst. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 110 
Velijn - 97 x 56 mm 

Voorstelling: Op banderol : Memento mori. 

Beschrijving: Rechthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snij- en prikwerk, als een 

bloem die oprijst. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 64 

 

Groep: 7 - volgnummer: 111 

Velijn - 123 x 78 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Georgius. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen, ten dele opengewerkt 

met ruitjespatroon en loofwerk - als een bloem die oprijst. In de benedenpartij een ingekleurd gebouwtje. 

Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 65 

 

Groep: 7 - volgnummer: 112 

Papier - 94 x 52 mm 

Voorstelling: Op banderol : Cor Jesu. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snij- en prikwerk, als een bloem die 

oprijst uit een hartvormige vaas. Bladvulling met loofwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 113 

Velijn - 129 x 74 mm 

Voorstelling: Op banderol : SS : Trinitas. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof en ingekleurde bloemen, als een 

bloem die oprijst uit een vaas - gevat in een binnenlijst met zaagtand. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijke eigendomsmerk : E. De Brou../1752. handschriftelijke gedachtenistekst : Souvenir de mon 

frère Pierre, donné à Eugène le 3 Xbre 1834 

 

Groep: 7 - volgnummer: 114 

Papier - >111 x 68 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Ursula.. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerd snij- en prikwerk, als een bloem die 

oprijst uit een hartvormige vaas. Bladvulling met eenvoudig loofwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 115 

Velijn - 95 x 52 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ste : Clara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snijwerk, als een bloem die oprijst uit een 

ruiker. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 116 

Velijn - 100 x 59 mm 

Voorstelling: Op banderol : Kein ... noch Leiden/ soll mich von Jesu scheiden. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling met hart), omgeven met 

gestileerde bladvormen, als een bloem die oprijst. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde tulp. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 66 
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Groep: 7 - volgnummer: 117 

Papier - 137 x 84 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen, als een bloem die 

oprijst. Bladvulling met eenvoudig loofwerk en ingekleurde bloemen. Bovenaan, buiten de omtreklijn, twee 

takken met negatief gesneden bladeren (tongen). Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 118 

Velijn - 122 x 74 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. (Franciscus) Xaveri(us). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting; a) bloemenranken, b) 

opengewerkte bladvormen met - afwisselend - ruitjespatroon en gesteelde bloemen, als een bloem die oprijst. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 119 

Velijn - 112 x 72 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Anton(ius) de Padua. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen, als een bloem die 

oprijst uit een ruiker. Met boogjes en gesteelde bloemen opengewerkte buitenlijst. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 120 

Velijn - 82 x 48 mm 

Voorstelling: Op banderol : Wer wunder und Zeiche/ suchen wiell/ Beij S. Antoni findt man viell. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen, als een bloem 

die oprijst. Onderaan twee rennende reeën. Bladvulling met fijn aspergeloof. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 67 

 

Groep: 7 - volgnummer: 121 
Papier - >112 x >66 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Helena. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof en ingekleurde bloemen, als 

een bloem die oprijst uit een vaas. Bovenaan een met strobloemen opengewerkte rocaille. Het geheel omlijst 

met ingesloten ruitjes. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 122 

Velijn - 105 x 63 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Josephus. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met ineengepaste driehoekjes, te midden 

van aspergeloof en ingekleurde bloemen, als een bloem die oprijst. Brede, ovaalvormige buitenlijst met grillig 

snijwerk, begrensd met een zaagtandlijn. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 68 

 

Groep: 7 - volgnummer: 123 

Velijn (ingelijst) - 135 x 85 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Laurentius. 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met opengewerkte bladvormen en bloemen, 

als een bloem die oprijst. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 7 - volgnummer: 124 

Papier - 139 x 89 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Margaretha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met snij- en prikwerk, als een bloem die oprijst uit 

een hartvormige vaas.. Bladvulling met grof aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 60 bis 

 

Groep: 8 - volgnummer: 125 

Velijn - 121 x 73 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Anna. 
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Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting : a) een 

krans van bladeren en opgelegde bloemen, b) een stralenkrans, c) bladvormen, opgengewerkt met 

ruitjespatroon en gesteelde bloemen - als een open bloem. Vrijstaande cartouche met tekstbanderol, omgeven 

met ruitjespatroon, boogjes en loofwerk. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 69 

 

Groep: 8 - volgnummer: 126 

Velijn - 124 x 73 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Theresia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans van 

bladeren en opgelegde bloemen, b) bladvormen, opengewerkt met ruitjespatroon en loofwerk - als een open 

bloem. Vrijstaande tekstcartouche, omgeven met ruitjespatroon en loofwerk. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 127 

Papier - 137 x 85 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Cunegundis. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen, aspergeloof en 

ingekleurde bloemen. Buitenlijst met zaagtand. Vrijstaande tekstcartouche, omgeven met ineengepaste 

driehoekjes. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 128 

Papier - 122 x 71 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Margaretha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestippelde cirkelbogen en gestileerde 

bladvormen, als een open bloem. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Vrijstaande 

tekstcartouche, omgeven met ineengepaste driehoekjes. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 71 

 

Groep: 8 - volgnummer: 129 
Velijn - 126 x 73 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Thomas. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans van 

loofwerk met opgelegde bloemen, b) afwisselend, met ruitjespatroon opengewerkte driehoekjes, en met 

boogjes en gesteelde bloemen opengewerkte bladvormen - als een open bloem. Vrijstaande cartouche met 

tekstbanderol, omgeven met getande cirkelbogen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 72 

 

Groep: 8 - volgnummer: 130 

Velijn - 106 x 66 mm 

Voorstelling: In cartouche : Consumat/um est. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof en ingekleurde bloemen, 

oprijzend uit gestileerde bladvormen. Vrijstaande tekstcartouche. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 73 

 

Groep: 8 - volgnummer: 131 

Papier - >143 x 90 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Jacobus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans van 

bladeren en opgelegde bloemen, b) bladvormen, opengewerkt met ruitjespatroon en loofwerk - als een open 

bloem.Vrijstaande tekstcartouche, omgeven met ineengepaste driehoekjes. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 74 

 

Groep: 8 - volgnummer: 132 

Papier - 125 x 76 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Sebastian. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een hartvormige zaagtandlijn. Geruite 

achtergrond. Vrijstaande tekstcartouche. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 133 

Papier - >102 x >65 mm 
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Voorstelling: Niet-geïdentificeerde voorstelling. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde 

bloemen, op een achtergrond met prikwerk. Vrijstaande tekstcartouche. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 134 

Papier - 113 x 70 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Apolonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen, als en bloem die 

oprijst uit een tweebladige plant. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen.. Vrijstaande 

tekstcartouche. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 135 

Papier - 122 x >80 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Ursula. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met asymmetrisch prikwerk.Vrijstaande 

tekstcartouche met prikwerk. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 136 

Papier - 200 x 137 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Maria. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met prikwerk, in een grillige 

omlijsting..Vrijstaande, grillig omlijnde, tekstcartouche. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 75 

 

Groep: 8 - volgnummer: 137 

Papier - 130 x 80 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met eenvoudig snij- en prikwerk. Vrijstaande 

tekstcartouche. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 138 

Papier - 133 x 76 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche. Voorstelling : H. Apollonia. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met eenvoudig snij- en prikwerk. Enkele 

ingekleurde bloemen. Vrijstaande tekstcartouche. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 8 - volgnummer: 139 

Papier - 127 x 77 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Apolonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans van 

loofwerk met opgelegde bloemen, b) bladvormen, opengewerkt met ruitjespatroon en loofwerk. Vrijstaande 

tekstcartouche, omgeven met ineengepaste driehoekjes. Geen snijwerk ! Gerealiseerd door een gesneden prent 

als sjabloon te gebruiken. 

Zie afbeelding: 76 

 

Groep: 8 - volgnummer: 140 
Papier - 110 x 65 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Sebastianus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans van 

loofwerk met opgelegde bloemen, b) bladvormen, opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde omtrek van 

een hart. Vrijstaande cartouche met tekstbanderol. Geen snijwerk ! Gerealiseerd door een gesneden prent als 

sjabloon te gebruiken. 

Zie afbeelding: 77 

 

Groep: 9 - volgnummer: 141 

Velijn - 204 x 139 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Maria Hilff (Passau). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde bloemen. 

Met driehoekig ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof en opengewerkte bladvormen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 
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Zie afbeelding: 78 

 

Groep: 9 - volgnummer: 142 

Velijn - 127 x 76 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Theresia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst gesteelde bloemen. Met driehoekig 

ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 79 

 

Groep: 9 - volgnummer: 143 
Velijn - 131 x 78 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Magdalena.. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst gesteelde bloemen. Met driehoekig 

ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 80 

 

Groep: 9 - volgnummer: 144 

Velijn - 136 x 82 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce Homo. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst gesteelde bloemen. Met driehoekig 

ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 9 - volgnummer: 145 

Velijn - 128 x 77 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Hironimus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een krans van bladeren en opgelegde bloemen, 

en twee met ruitjespatroon opengewerkte bladvormen - als een bloem die oprijst uit een gestileerde vaas. Met 

driehoekig ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 81 

 

Groep: 9 - volgnummer: 146 
Papier (?) - 149 x 98 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) een krans met 

strobloemen, b) een krans met gestippelde cirkelbogen. De bovenhoeken bezet met driehoekig ruitjespatroon. 

Bladvulling met aspergeloof, gestileerde bladvormen, ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 9 - volgnummer: 147 

Velijn - 103 x 62 mm 

Voorstelling: Op banderol : Schönste der erden/ mein must du werden. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling met harten), omgeven met 

een lijst getand loofwerk. Met driehoekig ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof, spiralen 

en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 9 - volgnummer: 148 

Velijn - 104 x 60 mm 

Voorstelling: Op banderol : In Jesu wunden/ wird heyl gefunden. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling met harten), omgeven met een 

lijst ineengepaste driehoekjes - als een bloem die oprijst uit een hartvormige vaas. Met driehoekig 

ruitjespatroon bezette bovenhoeken. Bladvulling met aspergeloof en gestileerde bladvormen. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 82 

 

Groep: 9 - volgnummer: 149 
Velijn - 86 x 50 mm 

Voorstelling: Op banderol : Notre dame de la delevrande (Délivrance ?) 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof, ingekleurde bloemen en 

gestileerde bladvormen. Met driehoekig ruitjespatroon bezette bovenhoeken. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 9 - volgnummer: 150 

Velijn - 127 x 76 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Agatha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met gestileerde bladvormen - als een bloem die 

oprijst uit een ruiker. Snijpatroon met bovenaan een IHS-monogram en onderaan een heilsknoop (staande en 

liggende acht, met centraal een ruit). Met ruitjespatroon bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

 

Groep: 9 - volgnummer: 151 

Velijn - 104 x 63 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Joannes/Nepo(mucenus). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, als een bloem die oprijst. Met driehoekig ruitjespatroon 

bezette hoeken. Bladvulling met aspergeloof, ingekleurde bloemen en gestileerde vormen. Gehoogd met goud 

en kleuren. 

 

Groep: 9 - volgnummer: 152 

Papier - 140 x 88 mm 

Voorstelling: In cartouche : Maria 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof, ingekleurde bloemen en 

gestileerde bladvormen. De bovenhoeken zijn bezet met driehoekig ruitjespatroon. 

 

Groep: 10 - volgnummer: 153 

Velijn - 68 x 85 mm 

Voorstelling: Op banderol : Mater Dei. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, op een waaiervorm met vijf opengewerkte vlakken. 

Bladvulling met aspergeloof, ruitjespatroon, zaagtand, negatief gesneden bladvormen (tongen) en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 83 

 

Groep: 10 - volgnummer: 154 

Velijn - 78 x 114 mm 

Voorstelling: Op banderollen : S. Ioachim - S. Iosephus - S. Anna. 

Beschrijving: Drie medaillons met miniatuuraquarel, op een waaiervorm met zeven opengewerkte vlakken. 

Bladvulling met aspergeloof, ruitjespatroon, zaagtand, spiralen, vogels en bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 84 

 

Groep: 10 - volgnummer: 155 
Velijn - 91 x 71 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Elisabeth (?) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, op een waaiervorm met zeven opengewerkte vlakken. 

Bladvulling met aspergeloof, ruitjespatroon, zaagtand, negatief gesneden bladvormen (tongen) en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 10 - volgnummer: 156 

Velijn - 105 x 75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Christina. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, op een waaiervorm. Bladvulling met tulekant en 

assymetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : F. Carolina De Bock/ 1778. 

Zie afbeelding: 85 

 

Groep: 10 - volgnummer: 157 

Velijn - 76 x 112 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Magdalena. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, op een waaiervorm. Bladvulling met tulekant, 

sterretjespatroon, loofwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 86 
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Groep: 10 - volgnummer: 158 

Velijn - 70 x 85 mm 

Voorstelling: Op banderol : Wie ichs trage in dem/ mundt also ists im Hertzens grundt. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Zinnebeeldige voorstelling. Waaiervorm met zeven vlakken, 

waarvan er vijf zijn opengewerkt. Bladvulling met aspergeloof, bloemen en bladvormen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 159 

Velijn - 121 x 83 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Maria Pass(au). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen met baldakijn. 

Bladvulling met aspergeloof, spiralen en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud, zilver, en kleuren. 

Zie afbeelding: 87 

 

Groep: 11 - volgnummer: 160 

Velijn - 117 x 70 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Catharina (?) 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Voetstuk en 

baldakijn in snij- en prikwerk. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 88 

 

Groep: 11 - volgnummer: 161 

Velijn - 128 x 78 mm 

Voorstelling: In cartouche : Ecce Homo. 

Beschrijving: Achthoekig medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde en met loofwerk 

opgengewerkte zuilen. Opengewerkte voetstukken en baldakijn. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 162 
Velijn - 107 x 57 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Petrus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Gestileerd 

voetstuk en baldakijn. Bladvulling met aspergeloof en een vaas met ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud 

en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 163 

Papier - 114 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Josephus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Baldakijn en 

voetstuk samengesteld uit C-vormige ornamenten. Bladvulling met aspergeloof, ruitjespatroon, ingekleurde 

bloemen, en prikwerk. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 89 

 

Groep: 11 - volgnummer: 164 

Papier - 124 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Petrus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde en opengewerkte zuilen. 

Gestileerd baldakijn en voetstuk. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 90 

 

Groep: 11 - volgnummer: 165 

Papier - 296 x 195 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Joannes Ev : 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen op met 

ruitjespatroon opengewerkte consoles. Het medaillon omgeven met gestileerde bladvormen - als een bloem die 

oprijst uit een hartvormige vaas. Bovenaan een IHS-monogram. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. Onderaan, handschriftelijk : meester/ voor alle de eerste, om te loten, 

ook de 2de. 

Zie afbeelding: 91 
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Groep: 11 - volgnummer: 166 

Papier - 119 x 66 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Theresia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Gestileerd 

baldakijn en voetstuk. Bladvulling met loof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 167 

Papier - 112 x 72 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Joannes. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Gestippeld 

baldakijn en voetstuk. Bladvulling met eenvoudig snij- en prikwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 92 

 

Groep: 11 - volgnummer: 168 

Papier - 143 x >85 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Joanne(s). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Bladvulling met 

eenvoudig snij- en stippelwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 169 

Papier - 113 x 64 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Bladvulling met 

eenvoudig snij- en stippelwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 93 

 

Groep: 11 - volgnummer: 170 

Papier - 117 x 71 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Bladvulling met 

eenvoudig ruitjespatroon en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 171 
Papier - 123 x 83 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Ursula. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. Bladvulling met 

eenvoudig snijwerk en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 172 
Papier - 199 x 151 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Jacobus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van strobloemen, en geflankeerd door 

twee opengewerkte zuilen. Symmetrisch snijpatroon met bovenaan Gods alziend oog in een bladkrans. 

Onderaan en op de vier hoeken : negatief gesneden bladvormen (tongen). Gehoogd met kleuren. 

Verso: handschriftelijk : a) in inkt : Ter aandenken der eerste/ Heilige Communie/ van/ Gerrit/ (Ha?)nraads/ gedaan 

in de Rijp/ den 13 Junij, zijnde/ Heilige Sacramentsdag/ 1811// - b) in potlood : Geb. 14 October 1797/ zijnde 

oud 13 jaar & 8 maanden// - c) in inkt : Bid voor uwe Pastoor/ Sigisbertus Franciscus Nager. 

Zie afbeelding: 94 

 

Groep: 11 - volgnummer: 173 

Papier - 122 x 69 mm 

Voorstelling: Op banderol : Jesus amabilis. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee opengewerkte zuilen op 

voetstukken, bekroond met een baldakijn. Bladvulling met eenvoudige ornamenten, aspergeloof en ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 95 

 

Groep: 11 - volgnummer: 174 

Papier - 126 x 76 mm 
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Voorstelling: In cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee - met prikwerk opengewerkte - zuilen 

met baldakijn. Bladvulling met ruitjespatroon en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 175 

Papier - 128 x 79 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Magdalena. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee - met prikwerk opengewerkte - zuilen 

met baldakijn. Bladvulling met ruitjespatroon en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 96 

 

Groep: 11 - volgnummer: 176 

Velijn - 137 x 80 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Joannes Nep(omucenus). 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee - met snij- en prikwerk 

opengewerkte - zuilen met baldakijn. Bladvulling met fijn gesneden tulekant. Ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 97 

 

Groep: 11 - volgnummer: 177 

Velijn - 146 x 92 mm 

Voorstelling: In cartouche : Ecce Homo. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee - met snij- en prikwerk 

opengewerkte - zuilen met baldakijn. Bladvulling met fijn gesneden tulekant. Ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 98 

 

Groep: 11 - volgnummer: 178 

Velijn - 137 x 85 mm 

Voorstelling: In cartouche : S.S. Tres Reges. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, geflankeerd door twee - met negatief snijwerk opengewerkte - 

zuilen. Symmetrisch snijpatroon met bovenaan Gods alziend oog in een stralenkrans. Bladvulling met tulekant, 

ornamenten, aspergeloof, vogels, en ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 99 

 

Groep: 11 - volgnummer: 179 

Velijn - 117 x 68 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Apollonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon metminiatuuraquarel, geflankeerd door twee - met negatief snijwerk opengewerkte 

- zuilen. Symmetrisch snijpatroon met bovenaan een IHS-monogram in een stralenkrans, en onderaan een 

pelikaan. Bladvulling met tulekant, C-vormige ornamenten, sterretjespatroon, aspergeloof. Gehoogd met 

kleuren. 

Zie afbeelding: 100 

 

Groep: 11 - volgnummer: 180 

Papier - 176 x 128 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Joanna. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee zuilen met baldakijn en 

voetstukken in prikwerk. Bladvulling met geprikte ornamenten en ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 101 

 

Groep: 11 - volgnummer: 181 
Papier - 317 x 190 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Andreas. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee ingekleurde zuilen. 

Bladvulling met eenvoudig snij- en prikwerk. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 182 

Velijn - 131 x 83 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Paulus. 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door twee bogen - met snijwerk opengewerkte 

- zuilen. Symmetrisch snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) in een stralenkrans, en onderaan een 

pelikaan (Vgl. met nr. 172). Bladvulling met tulekant, C-vormige ornamenten, sterretjespatroon, gehoogd met 

goud en kleuren. 

 

Groep: 11 - volgnummer: 183 
Papier - 120 x 70 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Philippus. 

Beschrijving: Medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd door ingekleurde zuilen. Met snij- en prikwerk 

opengewerkt voetstuk. Bovenaan een Alziend oog in een stralenkrans. Aspergeloof, ingekleurde bloemen en 

S-vormen vervolledigen de compositie. 

 

Groep: 12 - volgnummer: 184 

Velijn - 94 x 70 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift. Zinnebeeldige voorstelling (H. Hart). 

Beschrijving: Rechthoekig miniatuuraquarel, opengewerkt met o.m. waaiervormig snijwerk. Buitenlijst 

samengesteld uit 18 blokjes met waaiervormig snijpatroon. 

Zie afbeelding: 102 

 

Groep: 12 - volgnummer: 185 

Velijn - 90 x 65 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift. Zinnebeeldige voorstelling (H. Geest als duif, een gevleugeld hart en drie schapen 

in een landschap met opbruisende bron). 

Beschrijving: Buitenlijst samengesteld uit 14 blokjes met, afwisselend, puntig uitlopend bloemmotief en 

waaiervormig snijpatroon. 

Zie afbeelding: 103 

 

Groep: 13 - volgnummer: 186 

Perkament - 90 x 101 mm 

Voorstelling: Randschrift : O Jesus door al u smerte en pyn, wilt my dogh ghenaedigh syn. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Een hart en passiewerktuigen, 

omgeven met bloemen. 

Verso: handschriftelijk : Franciscus/ Van den Borre/ heeft zyne eerste/ communie gedaen/ den derden/ april 1808//. 

Zie afbeelding: 104 

 

Groep: 13 - volgnummer: 187 

Perkament - 75 x 84 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Een open hart met 

passiewerktuigen, omgeven met bloemen. 

Zie afbeelding: 105 

 

Groep: 13 - volgnummer: 188 

Perkament - 73 x 84 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Een hart met passiewerktuigen en 

IHS-monogram, omgeven met bloemen. 

Zie afbeelding: 106 

 

Groep: 13 - volgnummer: 189 

Perkament - 122 x 137 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Een hart en passiewerktuigen, 

omgeven met bloemen. 

Zie afbeelding: 107 

 

Groep: 13 - volgnummer: 190 

Perkament - 115 x 120 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Twee harten en een duif (H. 

Geest), omgeven met bloemen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 191 

Perkament - 62 x 69 mm 
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Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en prikwerk. Ovaal met hart en 

passiewerktuigen, omgeven met bloemen. 

Zie afbeelding: 108 

 

Groep: 13 - volgnummer: 192 

Perkament - 87 x 67 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Ovaal met hart en 

passiewerktuigen, omgeven met bloemen. 

Zie afbeelding: 109 

 

Groep: 13 - volgnummer: 193 
Perkament - 74 x 43 mm 

Voorstelling: Verticale teksten (gaven van de H. Geest) : Intellectus, Sapientia, Consilium, Fortitudo, Scientia, 

Timor dei, Pietas. 

Beschrijving: Ingekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en prikwerk. Bovenaan een duif (H. 

Geest) en onderaan een hart. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 194 

Perkament - 102 x 66 mm 

Voorstelling: Op banderol : D(onum).Pietatis - Nil Plenum sine tua Gratiae - F(ructus).Pacis. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en prikwerk. Een ruiker bloemen met 

bovenaan een duif (H. Geest) omgeven met vurige tongen. 

Zie afbeelding: 110 

 

Groep: 13 - volgnummer: 195 

Perkament - 90 x 56 mm 

Voorstelling: Op banderollen : D(onum).Pietatis - F(ructus).Patientia. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en prikwerk. Een ruiker bloemen met 

bovenaan een duif (H. Geest) omgeven met vurige tongen en onderaan een vlammend hart. 

Zie afbeelding: 111 

 

Groep: 13 - volgnummer: 196 

Perkament - 100 x 61 mm 

Voorstelling: Op banderol : D(onum).Sapientiae - F(ructus). Gaudii. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en prikwerk. Een ruiker bloemen met 

bovenaan een duif (H. Geest) omgeven met vurige tongen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 197 

Perkament - 90 x 64 mm 

Voorstelling: Verticale tekst : D(onum).Sapientiae - F(ructus).Pacis. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Tussen twee boeketten : 

bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan en vlammend hart. 

Zie afbeelding: 112 

 

Groep: 13 - volgnummer: 198 

Perkament - 80 x 57 mm 

Voorstelling: Verticale tekst : D(on).D'entendement. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en prikwerk. Tussen twee boeketten : 

bovenaan een duif (H. Geest) en onderaan en vlammend hart. 

Zie afbeelding: 113 

 

Groep: 13 - volgnummer: 199 
Perkament - 80 x 47 mm 

Voorstelling: Verticale teksten : Saint Esprit de Charité, Donné moi l'humilité - D(on).de Science. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Bovenaan een duif 

(H.Geest) en onderaan een vlammend hart. 

Zie afbeelding: 114 

 

Groep: 13 - volgnummer: 200 

Perkament - 130 x 93 mm 
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Voorstelling: Op banderollen : D(onum).Sapientiae - F(ructus).Charitatis -In Charitate/ Perpetua/ Dilexite Ideo 

Attraxi/ te Mise/ :rans tui. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met snij- en knipwerk. Een ruiker bloemen met bovenaan 

een duif (H.Geest) en een vlammend hart. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 201 
Perkament - 90 x 62 mm 

Voorstelling: Op banderollen : Don de Pieté - Esprit Consolateur, Fortifiez mon Coeur. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Tussen twee boeketten : 

bovenaan een duif (H.Geest) en een vlammend hart. 

Zie afbeelding: 115 

 

Groep: 13 - volgnummer: 202 

Perkament - 91 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderol : Esprit vraie source de lumieres,/ Conduisez moi dans ma carrière. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Een ruiker bloemen met 

bovenaan een duif (H.Geest) en een vlammend hart. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 203 

Perkament - 92 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderollen : mon coeur est a vous/ pour/ toujours. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Midden een 

bloemenruiker : een door vlammen omgeven duif (H. Geest) en een hart. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 204 

Perkament - 93 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderollen : Consolator optimo/ dulcis (hospes) anima(e)/ dulce (refrigerium). 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Bloemen omgeven een 

zinnebeeldige voorstelling : een mensengedaante toont haar hart (ziel ?) aan de H. Geest. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 205 

Perkament - 122 x 95 mm 

Voorstelling: Op banderollen : Jesu Rex admirabilis/ & triumphator/ nobilis. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Met bloemen omgeven : Jezuskind 

met kruis in de linker - en kroon in de rechterhand. 

Zie afbeelding: 116 

 

Groep: 13 - volgnummer: 206 

Perkament - 98 x 69 mm 

Voorstelling: Op banderol : Me diligas qui sum Formosus dulcis & generosus. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Met bloemen omgeven : Jezuskind 

met kruis in de linker - en kroon in de rechterhand. 

Zie afbeelding: 117 

 

Groep: 13 - volgnummer: 207 

Perkament - 120 x 92 mm 

Voorstelling: Op banderol : Sa bonne odeur se repand part tout, il en est de/ meme de vous. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Ovaal met 

miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling met wierookvat), omgeven met bloemen. 

Verso: handschriftelijk : 13 novembre 1899 

Zie afbeelding: 118 

 

Groep: 13 - volgnummer: 208 

Perkament - 90 x 84 mm 

Voorstelling: Op banderol : J'Y PARVIENDRAY. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Medaillon met 

miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling : een ladder, met aan de voet een mensenhart, die rijkt tot aan een 

IHS-monogram), omgeven met bloemen. 

Zie afbeelding: 119 
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Groep: 13 - volgnummer: 209 

Perkament - 111 x 122 mm 

Voorstelling: Op banderol : SA PROVIDANCE ME CONDVIT. 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Medaillon met 

miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling : Gods alziend oog kijkt toe op een verankerd (?) schip met bolle 

zeilen, waarop een hart heeft postgevat), omgeven met bloemen. Gehoogd met goud. 

Zie afbeelding: 120 

 

Groep: 13 - volgnummer: 210 

Perkament - 93 x 62 mm 

Voorstelling: Op banderol : ... ? 

Beschrijving: Ingekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Ovaal medaillon met 

miniatuuraquarel (zinnebeeldige voorstelling : Gods alziend oog en een hart), omgeven met een symmetrisch 

ornament en bloemen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 211 

Perkament - 128 x 192 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Ovaalvormig medaillon met 

zinnebeeldige voorstelling (vlammende harten), omgeven met bloemen. Het geheel gevat in een buitenlijst met 

tekstbanden. Bovenaan : Au premier jour de l'année. 

Onderaan : je vous consacre ma pensée. Vgl. met Boyadjian, p. 115 

Zie afbeelding: 121 

 

Groep: 13 - volgnummer: 212 

Perkament - 128 x 190 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snijwerk. Ovaalvormig medaillon met 

zinnebeeldige voorstelling (harten), omgeven met bloemen. Het geheel gevat in een buitenlijst met 

tekstbanden. Bovenaan : puis que vous etes mes delices. 

Onderaan : recévé en cet an mes premices. Analoog met vorig nummer. 

Zie afbeelding: 122 

 

Groep: 13 - volgnummer: 213 

Perkament - 71 x 52 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Zinnebeeldige 

voorstelling (Jezuskind met kruis in de hand, toont zich aan een hart), omgeven met bloemen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 214 

Perkament - 128 x 89 mm 

Beschrijving: Ingekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Medaillon met IHS-

monogram, omgeven met een stralenkrans en bloemen. Onderaan een strik (?) en een hart. Vgl. met Boyadjian, 

p. 12 

Zie afbeelding: 123 

 

Groep: 13 - volgnummer: 215 

Perkament - 49 x 58 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Achthoek met 

zinnebeeldige voorstelling (hart), omgeven met bloemen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 216 

Perkament - 57 x 33 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce agnus dei. 

Beschrijving: Ingekleurd snij- en knipwerk. 

Zie afbeelding: 124 

 

Groep: 13 - volgnummer: 217 

Perkament - 130 x 95 mm 

Beschrijving: Ingekleurd bloemstuk, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Profaan. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Joseph Knapen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 218 
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Perkament - 93 x 92 mm 

Beschrijving: Ingekleurde (verbleekte) compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk. Zinnebeeldige 

voorstelling (gaven van de H. Geest - zeven stralen verbinden een duif met zeven harten), omgeven met 

bloemen. 

 

Groep: 13 - volgnummer: 219 
Perkament - 98 x 90 mm 

Beschrijving: Rijkgekleurde compositie, opengewerkt met eenvoudig snij- en knipwerk Centraal een vlammend 

Jezushart, omgeven met een bloemenkrans. 

 

Groep: 14 - volgnummer: 220 
Velijn - 185 x 132 mm 

Voorstelling: Op banderol : S.S. TRINITHAS. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met tulepatroon. Symmetrisch snijpatroon met C- 

en G-vormige krullen. Bovenaan een IHS-monogram. Achtergrond opgevuld met kleine spiraaltjes. Buitenlijst 

met tulepatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 125 

 

Groep: 14 - volgnummer: 221 

Velijn (beschadigd exemplaar) - >140 x >90 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Trinitas unus Deus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) met strobloemen, 

b) met tulepatroon en strobloemen. Symmetrisch snijpatroon met bovenaan een IHS-monogram. Achtergrond 

opgevuld met kleine spiraaltjes. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 14 - volgnummer: 222 

Velijn - 166 x 116 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : BERNARDUS. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een dubbele omlijsting : a) met strobloemen, 

b) met tulepatroon. Symmetrisch snijpatroon met bovenaan een duif (H. Geest) in een stralenkrans. C- en G-

vormige krullen. Achtergrond opgevuld met kleine spiraaltjes.Buitenlijst met tulepatroon. Gehoogd met goud 

en kleuren. 

 

Groep: 14 - volgnummer: 223 
Velijn - 86 x 50 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Dorothea. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen. Symmetrisch 

snijpatroon. Bladvulling met kleine spiraaltjes. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 127 

 

Groep: 15 - volgnummer: 224 

Velijn - 195 x 137 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Vivat Catharina B : me L : 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 126 

 

Groep: 15 - volgnummer: 226 

Velijn - 137 x 86 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Anna. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Ter/gedagtenisse/van de Eerste/H. Communie van/Johanna Oldam/gedaan den 9de/ Junij 

1803/tot/Amsterdam/ Bij d'Eerwaarde Heer/H.F. Hekkingh/R : C : Prister en pastoor/tot Amsterdam//. 

Zie afbeelding: 128 

 

Groep: 15 - volgnummer: 227 

Velijn - 144 x 93 mm 
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Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Magdalena. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Priés pour votre/ serviteur P.M : Fimann Recollet/ (1)787//. 

Zie afbeelding: 129 

 

Groep: 15 - volgnummer: 228 

Velijn - 129 x 79 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Maria Hilff (Passau). 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Gehoogd met goud. 

Zie afbeelding: 130 

 

Groep: 15 - volgnummer: 229 

Velijn - 121 x 73 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Eatharia (Catharina ?) 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 230 

Velijn - 131 x 81 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Theresia. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 131 

 

Groep: 15 - volgnummer: 231 

Velijn - 137 x 85 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Joannes (Nepomucenus). 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Snijpatroon identiek aan vorig nummer. Ingekleurde bloemen.. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 132 

 

Groep: 15 - volgnummer: 232 

Velijn - >117 x >71 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : Mater Anna. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 233 

Velijn - 201 x 139 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : Jesus amabilis. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjes. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, 

en kleuren. 

Zie afbeelding: 133 

 

Groep: 15 - volgnummer: 234 

Velijn - 146 x 96 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Maria Elchingen. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

prikwerk, goud, en kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Robertus Abbas Imp. Monasterii/ Elchingensis die 6. Novembris/ 1785//. 

Vgl. met ROTHEMUND, p. 49 (O.-L.-Vrouw van Einsiedeln). 
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Zie afbeelding: 134 

 

Groep: 15 - volgnummer: 235 

Velijn - 136 x 84 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Franciscus. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische 

ornamenten (o.m. twee vogels). Opengewerkt met strobloemen en sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 135 

 

Groep: 15 - volgnummer: 236 
Velijn - 124 x 75 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Clara.. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten (o.m. twee vogels). Opengewerkt met strobloemen, loofwerk, en sterretjespatroon. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 237 

Velijn - 127 x 73 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Catharina. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 238 

Velijn - 136 x 83 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Joannes (Nepomucenus). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische 

ornamenten. Opengewerkt met strobloemen en sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 239 

Velijn - 132 x 82 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Jacobus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, 

goud, en kleuren. Buitenlijst met strobloemen. 

Verso: handschriftelijk : c'est/image/ je eu de/le Pater/Stam/quand je le vais/ma premier/comminion// 

 

Groep: 15 - volgnummer: 240 
Velijn - 141 x 89 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Magdalena. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met strobloemen en sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 241 

Velijn - 114 x 65 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Rosalia. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met strobloemen en sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 242 

Velijn (kortgesneden exemplaar) - >110 x >60 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Johanna. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk 

en kleuren. 
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Groep: 15 - volgnummer: 243 

Velijn - 136 x 83 mm 

Voorstelling: Op banderollen : S. Agnes / S. Christina. 

Beschrijving: Twee ovaaltjes met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische 

ornamenten. Opengewerkt met enkele sterretjes. Ingekleurde bloemen. Bovenaan een IHS-monogram. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 136 

 

Groep: 15 - volgnummer: 244 

Velijn - 125 x 74 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Clara. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met loofwerk, strobloemen, en sterretjes. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 137 

 

Groep: 15 - volgnummer: 245 
Papier - 132 x 81 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Barbara. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Eenvoudige asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met loofwerk en sterretjes. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 246 

Velijn - >105x>56 mm 

Voorstelling: Cartouche met onleesbare tekst. Voorstelling : Gekroonde Lievevrouw. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 247 

Velijn - 148 x 98 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Joannes. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Rechthoekige binnenlijst met strobloemen. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, zilver en kleuren. 

Zie afbeelding: 138 

 

Groep: 15 - volgnummer: 248 

Velijn - 145 x 92 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, 

goud, en kleuren. Vgl. met JAGGI, Volkskunst 1978, p. 85-89. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 249 

Velijn - 158 x 102 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. THERESIA. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Rechthoekige binnenlijst met strobloemen. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud, zilver, en kleuren. 

Zie afbeelding: 139 

 

Groep: 15 - volgnummer: 250 

Velijn - 122 x 70 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Stephanus.. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met sterretjespatroon. Achthoekige binnenlijst met strobloemen. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, zilver, en kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 251 
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Velijn - 110 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderollen (boven- en onderaan) : SALVATOR/MUNDI 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische 

ornamenten. Opengewerkt met strobloemen en sterretjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 15 - volgnummer: 252 
Velijn - 135 x 85 mm 

Voorstelling: Gekruisigde met onderschrift : Christus. 

Beschrijving: Li. een mensenhoofd met zandloper en een vogel. Onderschrift : Vita Re. een doodshoofd met 

zandloper en een uil. Onderschrift : et mors. Achtergrond van gesneden tulekant, opengewerkt met 

sterretjespatroon. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 253 

Velijn - 139 x 85 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Barbara. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 140 

 

Groep: 16 - volgnummer: 254 

Velijn - 120 x 75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Francisca Romana. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 141 

 

Groep: 16 - volgnummer: 255 

Velijn - 133 x 85 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Theresia. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 256 

Velijn - 132 x 83 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Josephus 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 142 

 

Groep: 16 - volgnummer: 257 
Velijn - 105 x 62 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : Ecce Homo. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 258 
Velijn - 127 x 79 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Catharina. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Eenvoudige asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 259 
Velijn - 125 x 78 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Rosalia.. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 260 

Velijn - 124 x 76 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Juliana. 
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Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 261 

Velijn - 130 x 80 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : S : S : Trinitas. (de kroon van Maria) 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Eenvoudige asymmetrische ornamenten. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 143 

 

Groep: 16 - volgnummer: 262 
Velijn - 122 x 75 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Dorothea. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 263 
Velijn - 126 x 75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Angelus Cust 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 144 

 

Groep: 16 - volgnummer: 264 

Velijn - 132 x 85 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Ludovicus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 145 

 

Groep: 16 - volgnummer: 265 

Velijn - 128 x 77 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Anna. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 266 

Velijn - 128 x 77 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Philipus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 267 

Velijn - >112 x >75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Catharina. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 146 

 

Groep: 16 - volgnummer: 268 

Velijn - 119 x 71 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Andreas. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 147 

 

Groep: 16 - volgnummer: 269 
Velijn - 124 x 75 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Augustinus. 
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Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 270 

Papier - 145 x 90 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Walerams (?). 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 271 

Velijn - 127 x 76 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Philibus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Aendenken van zijn Eerste Communie/ Aen Joannes Vergauwen. 5 April 1827/ 

C(om)t(es)se V(ilain ?) 14. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 272 

Velijn - 122 x 75 mm 

Voorstelling: In cartouche : Jesus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 273 

Velijn - 185 x 124 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Thecla. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Bovenaan een IHS-monogram. Gehoogd met prikwerk, 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 148 

 

Groep: 16 - volgnummer: 274 

Velijn - 129 x 79 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Thomas aquin. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Maria Helen Smeets 

 

Groep: 16 - volgnummer: 275 

Papier - 120 x 69 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Joannes. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 276 

Papier - 146 x 91 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Andreas. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 277 

Velijn - >107 x 61 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Barbara. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 278 
Velijn - 112 x 72 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Catharina. 
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Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 279 

Velijn - 133 x 92 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Pastor bonus. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Asymmetrische 

ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 149 

 

Groep: 16 - volgnummer: 280 
Velijn - 118 x >75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Traham Vos in Vinculis / Charitatis Oscae C.ii.v.4 (Met zachte leidsels 

heb Ik hen gemend, met teugels van liefde. Hosea, 11, 4). 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Asymmetrische 

ornamenten. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 150 

Opmerkingen: Vgl. met BERNHARD & GLOTZMANN, p. 21 

 

Groep: 16 - volgnummer: 281 

Velijn - 115 x 76 mm 

Voorstelling: Op banderol : Antonius de Padua. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Asymmetrische 

ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 282 

Velijn - 111 x 70 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Petrus. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische 

ornamenten. Ingekleurde bloemen. Bovenaan een alziend oog. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 151 

 

Groep: 16 - volgnummer: 283 

Velijn - 122 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderollen : Maria Kevelaer / S. Joanna. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, tegen een 

achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Rechthoekige 

binnenlijst met strobloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, zilver, en kleuren. 

Zie afbeelding: 152 

 

Groep: 16 - volgnummer: 284 

Velijn - 128 x 82 mm 

Voorstelling: Op banderollen : Sancta Maria / L. Jesulein/Dein will ich seyn. Bovenaan : eivormig medaillon met 

miniatuuraquarel (O.-L.-Vrouw). Onderaan : niet-afgelijnde miniatuuraquarel met 'Dulcis Jesu'-voorstelling, 

met korf in prikwerk. 

Beschrijving: Gesneden tulekant met symmetrische ornamenten. Bovenaan een alziend oog. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 153 

 

Groep: 16 - volgnummer: 285 

Velijn - 135 x 85 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Mater Salva(toris) 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 286 

Papier - 127 x 75 mm 

Voorstelling: Op banderol : Jesus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 
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Groep: 16 - volgnummer: 287 

Velijn - 93 x 68 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Antonius. 

Beschrijving: Rechthoekig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Lijst 

met strobloemen. Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud, zilver, en kleuren. 

Zie afbeelding: 154 

 

Groep: 16 - volgnummer: 288 

Velijn - 138 x 87 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Henericus. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 155 

 

Groep: 16 - volgnummer: 289 

Velijn - 137 x 81 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Wenceslaus. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 156 

 

Groep: 16 - volgnummer: 290 
Velijn - 128 x 78 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Elisabetha. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, geflankeerd met lijsten strobloemen, tegen een 

achtergrond van gesneden tulekant.. Symmetrische ornamenten. Binnenlijst met cirkelbogen. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 157 

 

Groep: 16 - volgnummer: 291 

Velijn - 126 x 80 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Theresia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een veellobbige omlijsting, tegen een 

achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, 

goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 158 

 

Groep: 16 - volgnummer: 292 

Velijn - 127 x 82 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Franci Seraph. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 159 

 

Groep: 16 - volgnummer: 293 
Papier - 136 x 84 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 294 
Velijn - 125 x 74 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Ignatius. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 160 

 

Groep: 16 - volgnummer: 295 

Velijn - 123 x 76 mm 
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Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 296 

Velijn - 123 x 69 mm 

Voorstelling: In, met strobloemen omgeven, cartouche : S : Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Opengewerkt met een takje loof. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, 

goud, en kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Joannes Colla 1823. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 297 

Papier - 132 x 82 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Elisabtha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 298 

Velijn - 121 x 69 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Margaretha. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Opengewerkt met strobloemen en loofwerk. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

prikwerk, goud, en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Zeugniss empfangener ersterer heil. Communion in der Hauptfarrkirche zum H. Remigius 

1798. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 299 

Velijn - 105 x 55 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Theresia. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 300 
Velijn - 104 x 62 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Nicolaus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Lijst met 

strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 301 
Papier - 138 x 88 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Bartholomaeus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 161 

 

Groep: 16 - volgnummer: 302 

Velijn - 122 x 73 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Stephanus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 162 

 

Groep: 16 - volgnummer: 303 

Papier - 132 x 78 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : H. Agatha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van grofmazig gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 163 

 



Snij- knip- en prikwerk – Filip Lemmens 

38 

 

Groep: 16 - volgnummer: 304 

Papier - 132 x 81 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Christina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van grofmazig gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 305 

Papier - >120 x 92 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Antonius (van Padua).. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst cirkelbogen, tegen een achtergrond 

van grofmazig gesneden tulekant. Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, 

goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 164 

 

Groep: 16 - volgnummer: 306 

Velijn - 114 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Petrus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van grofmazig gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 307 

Papier - 133 x 81 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Thaddeus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van primitief gesneden tulekant met 

wazige, asymmetrische, ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 308 

Papier - 128 x 79 mm 

Voorstelling: In cartouche : Cor Jesu. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Eenvoudige asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 309 

Papier - 132 x 82 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Petrus. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 310 

Papier - >105 x >50 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. Symmetrische 

ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 311 

Papier - 133 x 81 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Margaretha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van grofmazig gesneden tulekant. 

Eenvoudige symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Zie afbeelding: 165 

 

Groep: 16 - volgnummer: 312 
Papier - 134 x 81 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Sebastianus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van grofmazig gesneden tulekant. 

Eenvoudige symmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 

Snijpatroon analoog met vorig nummer. 

Zie afbeelding: 166 

 

Groep: 16 - volgnummer: 313 
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Velijn - 140 x 79 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Agatha. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 166 

 

Groep: 16 - volgnummer: 314 

Velijn - 114 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Thomas. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Gesneden strobloemen. Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 315 

Velijn - 115 x 73 mm 

Voorstelling: Op banderol : Mater dolor. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Gehoogd met prikwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 16 - volgnummer: 316 

Velijn - 112 x 65 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Helena. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van gesneden tulekant. 

Asymmetrische ornamenten. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met snijwerk, goud en kleuren. 

 

Groep: 17 - volgnummer: 317 

Papier - 124 x 79 mm 

Voorstelling: In cartouche : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met vier loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

Zie afbeelding: 167 

 

Groep: 17 - volgnummer: 318 

Papier - 122 x 73 mm 

Voorstelling: In cartouche : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met drie loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 319 

Papier - >120 x 75 mm 

Voorstelling: In cartouche : Dulcis Jesus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met vier loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 320 

Papier - >115 x >75 mm 

Voorstelling: In cartouche : Jesus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met vier loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 321 

Papier - 132 x 81 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met drie loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

Zie afbeelding: 168 

 

Groep: 0 - volgnummer: 322 
Papier - 124 x 79 mm 

Voorstelling: In cartouche : Jesus. 
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Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met vier loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 323 

Papier - >105 x >70 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Een boom met vier loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 324 

Papier - 106 x 70 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en achtergrond in prikwerk. Een boom met vier loverpartijen en enkele 

bloemen vervolledigen de typische 'dulcis Jesu'-voorstelling. Gestempeld eigendomsmerk :? (F. Peeters s.j.). 

Zie afbeelding: 169 

 

Groep: 0 - volgnummer: 325 
Papier - 118 x 72 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en achtergrond in prikwerk. Enkele bloemen vervolledigen de typische 

'Dulcis Jesu' voorstelling. 

Zie afbeelding: 170 

 

Groep: 0 - volgnummer: 326 

Papier - 127 x 73 mm 

Voorstelling: In cartouche : Dulcis Jesu. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en achtergrond in prikwerk. Enkele bloemen vervolledigen de typische 

'Dulcis Jesu' voorstelling. 

Zie afbeelding: 171 

 

Groep: 0 - volgnummer: 328 

Papier - 131 x 82 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. CAESARIA. 

Beschrijving: Naïeve aquarel met foutief onderschrift. Omtrekken en ornamenten in prikwerk. Twee zuilen met 

bloemenmandjes, en enkele bloemen, vervolledigen de typische 'Dulcis Jesu'-voorstelling. 

Zie afbeelding: 172 

 

Groep: 18 - volgnummer: 329 

Papier - 118 x 73 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

 

Groep: 18 - volgnummer: 330 

Papier - 123 x 76 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

 

Groep: 18 - volgnummer: 331 

Papier - 135 x 85 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

 

Groep: 18 - volgnummer: 332 

Papier - 122 x 79 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 
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Zie afbeelding: 173 

 

Groep: 18 - volgnummer: 333 

Papier - >117 x 74 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

 

Groep: 18 - volgnummer: 334 

Papier - 140 x 78 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

 

Groep: 18 - volgnummer: 335 

Papier - 130 x 80 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

Zie afbeelding: 174 

 

Groep: 18 - volgnummer: 336 

Papier - 137 x 85 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Zuilen met 

bloemenkorf en ingekleurde bloemen. 

 

Groep: 18 - volgnummer: 337 

Papier - 345 x 223 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

Zie afbeelding: 175 

 

Groep: 18 - volgnummer: 338 

Papier - 135 x 85 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Gekruisigde Christus. 

Beschrijving: Naïeve aquarel. Omtrekken en ornamenten in prikwerk, binnen een grillige omlijsting. Ingekleurde 

bloemen. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 339 

Papier - 190 x 130 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Ursula. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, tegen een 

achtergrond van symmetrisch opgebouwd prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met 

ruitjespatroon, strobloemen, cirkelbogen, en eenvoudige uitsnijdingen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 176 

 

Groep: 19 - volgnummer: 340 

Papier - 132 x 82 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Othilia. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 177 

 

Groep: 19 - volgnummer: 341 

Velijn - 134 x 83 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Elisabetha.. 
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Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 178 

 

Groep: 19 - volgnummer: 342 
Velijn - 144 x 90 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Andreas. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 179 

 

Groep: 19 - volgnummer: 343 

Velijn - 123 x 75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Barbara. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 180 

 

Groep: 19 - volgnummer: 344 

Papier - 144 x 90 mm 

Voorstelling: In cartouche : S : Ursula. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 181 

 

Groep: 19 - volgnummer: 345 

Papier - 139 x 86 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Joannes. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 182 

 

Groep: 19 - volgnummer: 346 

Papier - 137 x 85 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S : Joannes. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 183 

 

Groep: 19 - volgnummer: 347 
Papier - 139 x 85 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Apollonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 348 

Papier - 126 x 81 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Josephus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 349 
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Velijn - 128 x 76 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S : Ursula. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 350 

Papier - 140 x 85 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Apolonia.. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 351 

Papier - 130 x 80 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S : Catharina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon, cirkelbogen, en 

eenvoudige uitsnijdingen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 184 

Opmerkingen: Vgl. met BOYADJIAN 

 

Groep: 19 - volgnummer: 352 
Papier - >130 x 86 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S : Rosina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon, cirkelbogen, en 

eenvoudige uitsnijdingen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. Analoog met vorig nummer. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 353 

Papier - >172 x >126 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : Jesus. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen en bloempotten. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 354 

Papier - 192 x 125 mm 

Voorstelling: Op banderol : Jesu Am(abilis). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een lijst van cirkelbogen, tegen een 

achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. 

Opengewerkt met ruitjepatroon en eenvoudige uitsnijdingen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 355 

Velijn - 123 x 77 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjepatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Souvenir de Emil Missiaen à sa soeur Rommanie. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 356 

Papier - 119 x 72 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Ecce Homo. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 357 
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Papier - 126 x 80 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Elisabetha. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 359 

Papier - 135 x 85 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : C(hrist ?) : pasteur. Voorstelling : de zweetdoek van Veronica. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Vandespalte. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 360 

Papier - 137 x 88 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Mathias. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Gekree/gen den 29/ Mei 1803/ Agatha Van Tomputte. Gestempeld eigendomsmerk : 

Arch. Prov. Neerl. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 361 

Papier - 118 x 75 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 362 

Papier - 120 x 76 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Maria 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 363 

Papier - 140 x 81 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Margaretha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met vaag ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 364 

Papier (beschadigd exemplaar) - 133 x 84 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Regina. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Gekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 365 
Papier - >120 x > 77 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Josephus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 366 

Papier (beschadigd exemplaar) - >123 x 80 mm 
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Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Andreas. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon en strobloemen. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 367 
Papier - 114 x 72 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S Barbara. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met vaag ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 369 

Papier - 124 x 76 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Petrus. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een veellobbige omlijsting, tegen 

een achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een gekartelde rechthoekige 

omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen.Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 186 

 

Groep: 19 - volgnummer: 370 

Papier - 115 x 69 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Andreas. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen.Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 187 

 

Groep: 19 - volgnummer: 371 
Papier - 131 x 80 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : Jesus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen.Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 373 

Papier (beschadigd exemplaar) - >150 x >98 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Appolonia. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. 

Binnenlijst met strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 374 

Papier - 127 x 79 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Ursula. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een veellobbige omlijsting, tegen een 

achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. 

Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren 

 

Groep: 19 - volgnummer: 375 

Papier (beschadigd exemplaar) - >129 x >79 mm 

Voorstelling: In een vlammende cartouche : S : Philippus. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon en 

strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren 

 

Groep: 19 - volgnummer: 376 
Papier - 133 x 81 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Ottillia. 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, tegen een 

achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. 

Opengewerkt met ruitjespatroon en eenvoudige uitsnijdingen. Rechthoekige binnenlijst met tot blokjes 

vereenvoudigde strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 188 

 

Groep: 19 - volgnummer: 377 

Papier (beschadigd exemplaar) - 135 x 82 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Cecilia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, tegen een 

achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. 

Opengewerkt met ruitjespatroon en eenvoudige uitsnijdingen. Rechthoekige binnenlijst met tot blokjes 

vereenvoudigde strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. Analoog met vorig 

nummer. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 378 

Papier - 166 x 105 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Barbara. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon en strobloemen. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Ter gedagtenisse van mijne eerste h. Communie/ gedaan te Haarlem den 27. Mey 1802. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 379 

Papier - 120 x 69 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Helena. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon en lijsten 

strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 189 

 

Groep: 19 - volgnummer: 380 

Papier - >143 x >90 mm 

Voorstelling: Op banderol : Consumatum (est). 

Beschrijving: Niet-afgelijnde naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd prik- 

en snijwerk. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 381 

Papier - 138 x 75 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : Ecce Homo. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 382 

Papier - 200 x 138 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : Jesus. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met vereenvoudigde strobloemen, 

tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. 

Opengewerkt met ruitjespatroon en negatieve bladvormen (tongen). Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud 

en kleuren. Voorzien van een ophanglint. 

Zie afbeelding: 190 

 

Groep: 19 - volgnummer: 383 

Papier - 117 x 76 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Ursula. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon en strobloemen. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 
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Groep: 19 - volgnummer: 385 

Papier - 130 x 80 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Regina. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met vaag ruitjespatroon. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 386 

Papier - 136 x 85 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : Mater Dei. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met vaag ruitjespatroon. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 191 

 

Groep: 19 - volgnummer: 387 

Papier - 131 x 80 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Petrus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

prik- en snijwerk, gevat in een gekartelde omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Tweekleurige 

binnenlijst Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 388 
Papier - 133 x 85 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Ursula. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch prik- en 

snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met 

goud en kleuren. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 389 

Papier - 130 x >82 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Rosinna. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een lijst eenvoudige 

strobloemen, tegen een achtergrond van symmetrisch prik- en snijwerk, gevat in een rechthoek. Opengewerkt 

met vaag ruitjespatroon en negatieve bladvormen (tongen). Ingekleurde bloemen.Gehoogd met goud en 

kleuren. 

Zie afbeelding: 192 

 

Groep: 19 - volgnummer: 390 

Papier - 135 x 83 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 391 

Papier - 318 x 200 mm 

Voorstelling: In cartouche = Antonius (van Padua) 

Beschrijving: Medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd prik- 

en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud. 

. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 392 

Velijn - 119 x 75 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Margaretha. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en 

kleuren. 
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. 

 

Groep: 19 - volgnummer: 393 

Papier - 138 x 87 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S. Maria. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch prik- en 

snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 394 

Papier - 132 x 79 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Paulus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 193 

 

Groep: 20 - volgnummer: 395 
Papier - 125 x 75 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Agatha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 194 

 

Groep: 20 - volgnummer: 396 

Papier - 132 x 85 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Paulus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 195 

 

Groep: 20 - volgnummer: 397 

Papier - 128 x 89 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Ursula. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 398 
Papier - 128 x 80 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : S. Thomas. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Opmerkingen: Vgl. met nr. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 399 

Papier - 122 x 80 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : Niet-geïdentificeerde voorstelling. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 400 

Papier - 128 x 75 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : Jesus. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een veellobbige omlijsting, tegen 

een achtergrond van symmetrisch opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt 

met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 



Snij- knip- en prikwerk – Filip Lemmens 

49 

 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 401 

Papier - 128 x 78 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Elisabetha. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 402 

Papier - 109 x 65 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : [Salvator mundi :] 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 404 
Papier - 127 x 80 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : Niet-geïdentificeerde voorstelling. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 405 

Papier - 137 x 83 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : H. Apollonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 406 

Papier - 124 x 77 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : S : Bartholomea. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 407 

Papier - 117 x 80 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Caecilia. 

Beschrijving: Eivormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 408 

Papier - 135 x 86 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Thomas. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 409 
Papier - 140 x 88 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Agatha. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk : Gekrege/ den 20 Ju/ ny 1807/ A. Van Tomputte. Gestempeld eigendomsmerk : 

Arch.Prov.Neerl. 
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Groep: 20 - volgnummer: 410 

Papier (?) - 137 x 84 mm 

Voorstelling: In ovaalvormig cartouche : Ecce Homo.. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 411 

Papier - 117 x 75 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Regina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met enkele strobloemen en eenvoudige 

uitsnijdingen. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 412 

Papier - 138 x 88 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche : S : Petrus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, tegen een 

achtergrond van prikwerk. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 413 

Papier - 130 x 81 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S : Marga(re)t(a). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk. Opengewerkt met strobloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 20 - volgnummer: 414 

Papier (gehavend exemplaar) - 117 x 73 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S.[Elizabeth] (? slecht leesbaar). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van prik- en snijwerk, gevat 

in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen en eenvoudig snijwerk met ruitjespatroon. 

Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 21 - volgnummer: 415 
Papier - 132 x 82 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : Paulus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Maria Helena Smeemst (Smeets ?) 

Zie afbeelding: 197 

 

Groep: 21 - volgnummer: 416 

Papier - 130 x 82 mm 

Voorstelling: In sikkelvormige cartouche : Apollonia. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 198 

 

Groep: 21 - volgnummer: 417 

Papier - 124 x 78 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 199 

 

Groep: 21 - volgnummer: 418 

Papier - 135 x 83 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S : Elisabetha. 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een rechthoekige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Spaarzaam opengewerkt met enkele 

negatieve bladvormen (tongen). Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 200 

 

Groep: 21 - volgnummer: 419 
Papier - >117 x 68 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : Niet-geïdentificeerde voorstelling. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 21 - volgnummer: 420 

Papier - 132 x 82 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Corlenus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 21 - volgnummer: 421 

Papier - 130 x 78 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Josephus. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch 

opgebouwd prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 21 - volgnummer: 422 

Papier - 100 x 70 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. ... ? 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 21 - volgnummer: 423 

Papier - 110 x 66 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Josephus. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 201 

Opmerkingen: Analoog met vorig record 

 

Groep: 21 - volgnummer: 424 

Papier - 107 x 59 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Anna. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Opmerkingen: Analoog met vorig record 

 

Groep: 21 - volgnummer: 425 

Papier - >92 x 58 mm 

Voorstelling: Onleesbare tekst in ovaalvormige cartouche. (Consummatum est ?) 

Beschrijving: Niet-afgelijnde naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van eenvoudig prikwerk, gevat in 

een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 21 - volgnummer: 427 

Papier - 135 x 83 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Rosina. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prikwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren, 

Zie afbeelding: 202 

 

Groep: 21 - volgnummer: 428 

Velijn - 125 x 75 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Johanna. 
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Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Ingekleurde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren, 

 

Groep: 22 - volgnummer: 429 

Velijn - 167 x 168 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : H. Eucharistie. 

Beschrijving: Twee geknielde engeltjes in aanbidding voor een kelk met stralende hostie. Het ene engeltje draagt 

een tarweschoof, het andere een wijnstok. Onderaan een voorstelling van het Lam Gods. Guirlandes met o.m. 

doorpriemde bloemen, omgeven het geheel. Brede buitenlijst met loofwerk, doorpriemde rozetten en bloemen. 

Het centraal tafereel is ingekleurd. Vlaams werk ? 

Zie afbeelding: 203 

 

Groep: 22 - volgnummer: 430 

Velijn - 114 x 90 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Niet-geïdentificeerde voorstelling. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst loofwerk en twee doorpriemde 

rozetten. Bovenaan in een stralenkrans : het alziend oog Gods. Onderaan : Jezus en St.-Janneke in een 

landschap. Fraai gesneden achtergrond met loofwerk, bloemen, vogels, engeltjes, en een duif (H. Geest). 

Vlaams werk ? 

handschriftelijke bidprentjestekst, gedaterd : 31.01.1752 (B.p. 15). 

Zie afbeelding: 204 

 

Groep: 22 - volgnummer: 431 
Perkament - 117 x 92 mm 

Voorstelling: Verticale tekstband : o Godt H : Geest. 

Beschrijving: Bovenaan, met wolken omgeven, een duif (H. Geest). Centraal een (mensen)hart op een lambrekijn. 

Fraai gesneden achtergrond met loofwerk, hoornen van overvloed, bloemen, doorpriemde rozetten. De centrale 

verwarming is ingekleurd. Vlaams werk ? 

Zie afbeelding: 205 

 

Groep: 22 - volgnummer: 432 

Velijn - 92 x 64 mm 

Voorstelling: Verticale tekstbanden met uitgesneden letters : D(onum) CONTS / CARITAT. 

Beschrijving: Bovenaan, met wolken en stralenkrans omgeven, een duif (H. Geest). Centraal een (mensen)hart. 

Achtergrond met hoornen van overvloed, doorpriemde bloemen, en engeltjes. Ingekleurd hart, tekstband, en 

stralenkrans. Vlaams werk ? 

Zie afbeelding: 207 

 

Groep: 22 - volgnummer: 433 

Papier - 200 x 160 mm 

Voorstelling: Geen onderschrift : Twee harten. 

Beschrijving: Twee opengewerkte harten tegen een achtergrond van loofwerk en bloemen. Bovenaan een kroon, 

geflankeerd door engeltjes. Buitenlijst opengewerkt met ineengepaste driehoekjes en afgewerkt met gekartelde 

rand. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : N. Prata … ? Vlaams werk ? 

Zie afbeelding: 206 

 

Groep: 22 - volgnummer: 434 

Papier (?) - 92 x 57 mm 

Voorstelling: Blanco banderol : Zinnebeeldige voorstelling. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met in hartvorm uitgevoerd snijwerk, 

bekroond met een kuif. Profaan. Vlaams werk ? 

Zie afbeelding: 208 

 

Groep: 22 - volgnummer: 435 

Velijn (?) - 203 x 139 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Jacobus Ap. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, op een met 

ruitjespatroon opengewerkt kruis. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Buiten de omlijsting 

: vier takken met negatief gesneden bladvormen (tongen). Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren. 
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Zie afbeelding: 209 

 

Groep: 22 - volgnummer: 436 

Velijn - 195 x 140 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S : Joannes Nep (omucenus). 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, op een met ruitjespatroon opengewerkte kruisvorm. 

Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Gehoogd met prikwerk, goud, en kleuren 

. 

Zie afbeelding: 210 

 

Groep: 22 - volgnummer: 437 
Velijn - 198 x 130 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. FERDINANDUS. 

Beschrijving: Asymmetrisch medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met asymmetrisch snij- en prikwerk. Fraai 

gesneden achtergrond met loofwerk, ruitjespatroon, opengewerkte rocailles, randen met zaagtand, en 

ingekleurde bloemen. Bovenaan een duif (H. Geest) in een stralenkrans. Grillige buitenlijst. Gehoogd met 

prikwerk, goud, en kleuren.. 

Zie afbeelding: 211 

 

Groep: 22 - volgnummer: 438 

Papier - 82 x 122 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Dorothea. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel. De heilige wordt afgebeeld in een door twee paarden getrokken 

koets. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 212 

Opmerkingen: Vgl. met SPAMER, afb. CIII 

 

Groep: 22 - volgnummer: 439 

Velijn - 66 x 86 mm 

Voorstelling: Op banderollen : 1st es nicht billig nach/ Liebes gebrauch/ Der mich verwundet hat/ Heilet mich 

auch//. Liggende ovaal met miniatuuraquarel : Zinnebeeldige voorstelling (vlammende harten en het nummer 

3). 

Beschrijving: Zeer fijn snijwerk met ranken, vogels, hart, omgeven met een zaagtand- en een vergulde lijst, 

opengewerkte hartjes en strikken. Profaan werk. 

Zie afbeelding: 213 

 

Groep: 22 - volgnummer: 440 

Papier - 107 x 80 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : JE ME/ GLORIFIE EN/ LA CROIX DE/ MON JESV.// 

Beschrijving: Tekstcartouche omgeven met een zigzaglijn in een hartvormig patroon, eveneens omlijst met een 

zigzaglijn. Bladvulling met fijn opengewerkte bloemen en gekrulde bladvormen. Bekroond met een kruis en 

een kroon van zigzaglijnen, diamanten, lelies en een stralende zon. Frans werk ? 

Zie afbeelding: 214 

Opmerkingen: Vgl. met METKEN, afb. 79, 80, 130 t/m 137. 

 

Groep: 22 - volgnummer: 441 
Papier (beschadigd exemplaar) - 137 x 103 mm 

Voorstelling: Op banderollen : a) bovenaan : C'est à vous que je veux plaire/ parceq(u)e vous êtes mon affaire.//, 

b) onderaan : Je vous ai donné mon coeur,/ traitez le avec douceur.// 

Beschrijving: Centraal : twee ineengestrengelde handen onder een vlammend hart met het nummer drie. 

Bladvulling met loofwerk en twee duiven. Rechthoekige buitenlijst met rozetten, bladlijsten met bloemen, en 

strikken. Gehoogd met kleuren. Profaan werk. 

 

Groep: 22 - volgnummer: 442 

Velijn - 67 x 48 mm 

Voorstelling: Op banderol : Gott und das Glück die ge/ben offt was mann zuvor/ nie hat verhofft.// 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Zinnebeeldige voorstelling (gevleugeld oog Gods). 

Bladvulling met loofwerk en rozetten. Buitenlijst met getande cirkelbogen. 

Verso: op banderol : I:G:R:D:W: (initialen van begiftigde ?) Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Zinnebeeldige 

voorstelling (harten). Profaan werk. 
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Zie afbeelding: 215 

 

Groep: 0 - volgnummer: 443 

Velijn - 88 x 54 mm 

Voorstelling: Op banderol : S : Bernardus. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, gedragen door een eenvoudig gesneden tweekoppige 

adelaar. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Banderol met bolvormige uiteinden. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 216 

 

Groep: 0 - volgnummer: 444 
Velijn - 120 x 71 mm 

Voorstelling: Op banderol : N.D. de la Délivrance (bedevaartprent ?). 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, omgeven met aspergeloof, ruitjespatroon, hoornen van overvloed, 

ingekleurde bloemen, en zaagtandlijst. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 217 

 

Groep: 0 - volgnummer: 445 

Papier - 162 x 91 mm 

Voorstelling: In cartouche : In dieser/ Seijden hat zu/ Aachen gelegen das/ H:tuch worauff St: (?) Jesus im stahl 

zu bethle-/hem geruhet hat.// 

Beschrijving: Volledig met prikwerk gerealiseerde bedevaartprent. Gehoogd met gele waterverf. Centraal een 

opgekleefd reliekje. 

Zie afbeelding: 218 

 

Groep: 0 - volgnummer: 446 

Papier - 134 x 83 mm 

Voorstelling: Blanco cartouche : Het H. Hart van Jezus. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde aquarel in een veellobbige omlijsting Gehoogd met prikwerk.. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 447 

Papier - 157 x 107 mm 

Voorstelling: Op banderol : Consumatum est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel. Bladvulling met aspergeloof, ingekleurde bloemen, en gestileerde 

bladvormen met prikwerk. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 448 

Velijn - 116 x 70 mm 

Voorstelling: Op banderol : Consumatum est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel. Bladvulling met aspergeloof en ingekleurde bloemen. Buitenlijst 

met zaagtand. Gehoogd met goud en kleuren. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 449 

Velijn (?) - 105 x 59 mm 

Voorstelling: Op banderol : Consumatum est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel. Snijpatron analoog met vorig nummer. Gehoogd met kleuren. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 450 

Velijn - 123 x 31 mm 

Voorstelling: Op banderol : Consumatum est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van aspergeloof en ingekleurde bloemen. 

Banderol met bolvormige uiteinden. 

Zie afbeelding: 219 

 

Groep: 0 - volgnummer: 451 

Velijn - 103 x 53 mm 

Voorstelling: Op banderol : Amor meus/ crucifixus est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde miniatuuraquarel, omgeven met wijngaardranken en druiventrossen. Onderaan een 

kelk, en rond de kruisvoet een slang. Gehoogd met kleuren. 

Zie afbeelding: 220 
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Groep: 0 - volgnummer: 452 

Velijn (?) - 85 x 45 mm 

Voorstelling: Op banderol : Ecce Homo. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met eenvoudig snijwerk. Gehoogd 

met kleuren. 

 

Groep: 0 - volgnummer: 453 

Velijn - >81 x 72 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Thommas de Aqui(nas). 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met naïeve miniatuuraquarel, omgeven met loofwerk en doorpriemde 

kleuren. Buitenlijst met drieblad. Gehoogd met goud en kleuren. Beschadigd exemplaar (het gedeelte onder de 

banderol ontbreekt). 

 

Groep: 0 - volgnummer: 454 

Velijn - 103 x 63 mm 

Voorstelling: Op banderol : S. Paulus. 

Beschrijving: Ovaalvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met loofwerk en ingekleurde bloemen, 

gevat in een lijst met zaagtand. Boven- en onderaan vlindervormig snijwerk met booglijntjes en gesteelde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 221 

 

Groep: 0 - volgnummer: 455 
Velijn - >104 x >51 mm 

Voorstelling: In grillig omlijnde cartouche : S. Franciscus. 

Beschrijving: Hartvormig medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een lijst strobloemen, op een 

opengewerkte kruisvorm. Achtergrond in gesneden tulekant met o.m. twee klapwiekende vogels. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met prikwerk en kleuren. 

Zie afbeelding: 222 

 

Groep: 0 - volgnummer: 456 

Perkament - 110 x 92 mm 

Voorstelling: Op banderollen : As morning prinkle no new mate will chuse, (choose) So you who forrain (foreign 

?) comforts all refuse and by his presence all y(ou)r Langours (languors) clears (to ?) your celestial rising 

spouse apears (appears) shall find each moment a full recompense for sufferings with a 100 years presents. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel. Grillig snijwerk met vier hoornen van overvloed als dragers 

van boeketten. Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 223 

 

Groep: 0 - volgnummer: 457 
Papier - 120 x 95 mm 

Voorstelling: Blanco banderollen : biddende monnik in een landschap. 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel en opgekleefde monnikfiguur, omgeven met een lijst 

bloemen. Grillig snijwerk met vier hoornen van overvloed als dragers van boeketten. Gehoogd met goud en 

kleuren. Patroon verwant met vorig nummer. 

Zie afbeelding: 224 

 

Groep: 0 - volgnummer: 458 

Papier - 258 x 158 mm 

Voorstelling: Blanco banderol : Consumatum est. 

Beschrijving: Niet-afgelijnde aquarel op een achtergrond van gesneden tulekant. Ingekleurde bloemen. Gehoogd 

met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 225 

 

Groep: 0 - volgnummer: 459 

Velijn - 119 x 71 mm 

Voorstelling: Op banderol : Consumatum est. 

Beschrijving: Uitgesneden miniatuuraquarel omgeven met aspergeloof en ingekleurde bloemen binnen een grillige 

omlijsting. De open ruimten buiten de voorstelling zijn opgevuld met snijwerk. Gehoogd met goud en kleuren. 
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Groep: 0 - volgnummer: 0 

Velijn - 125 x 77 mm 

Voorstelling: In cartouche : S. Ursula 

Beschrijving: Ovaal medaillon met miniatuuraquarel, omgeven met een driedubbele omlijsting : a) strobloemen, 

b) afwisselend, spiralen en ingekleurde bloemen, c) bladvormen, opengewerkt met ruitjes - en sterretjespatroon, 

en gesteelde bloemen - als een open bloem. Vrijstaande tekstcartouche, omgeven met ruitjespatroon en 

gesteelde bloemen. Gehoogd met goud en kleuren 

Zie afbeelding: 70 

 

Groep: 0 - volgnummer: 0 

Velijn - 129 x 80 mm 

Voorstelling: In vlammende cartouche S. Antonius. 

Beschrijving: Symmetrisch medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van asymmetrisch 

opgebouwd prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met ruitjespatroon. Ingekleurde 

bloemen. Gehoogd met goud en kleuren. 

Verso: handschriftelijk eigendomsmerk : Josephus Jo(ann)es Benedictus Pastoors. 

Zie afbeelding: 185 

 

Groep: 0 - volgnummer: 0 

Papier - 128 x 83 mm 

Voorstelling: In ovaalvormige cartouche : S. Muchal (Michaël). 

Beschrijving: Ovaal medaillon met naïeve miniatuuraquarel, tegen een achtergrond van symmetrisch opgebouwd 

prik- en snijwerk, gevat in een grillige omlijsting. Opengewerkt met strobloemen. Ingekleurde bloemen. 

Gehoogd met goud en kleuren. 

Zie afbeelding: 196 


