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Redactie Retoriek 

 

Eindelijk was er dan een activiteit van onze 

vereniging; de Jaarvergadering. Heerlijk om 

elkaar weer te zien en te spreken in              

verenigingsverband. 

Als ik dit schrijf, zijn er weer nieuwe maat-

regelen afgekondigd. Die ook gevolgen     

hebben voor onze activiteiten.  Daarover 

hieronder meer. 

Veel leesplezier, blijf gezond en tot een        

volgende keer. 

 

Birgitte Beeren 
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Bestuurs Babbels 

In verband met het aangescherpte beleid om-

trent Corona heeft het bestuur moeten besluiten 

om alle geplande activiteiten tot 1 januari 2022 te 

schrappen. Dat geldt voor de praotaovenden. 

Maar helaas ook voor het aangekondigde        

optreden van Mia Dekkers op woensdag 17       

november a.s. 

Gezondheid gaat voor alles. Dus blijf vooral        

gezond, dan kunnen we deze activiteiten hopelijk 

in het volgende jaar weer samen oppakken. 

De Spinde blijft overigens wel gewoon geopend. 

Ook voor werkgroepen. Daar dienen wel de     

gebruikelijke richtlijnen in acht genomen te       

worden. 

 

Pete Leijsten 
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Op dinsdag 14 september was de               

uitgestelde Jaarvergadering. Uitgesteld in 

maart, vanwege de toen geldende           

pandemie-maatregelen.  

Inmiddels heeft u de notulen van die          

vergadering al ontvangen. Dus hier een heel 

korte terugblik.  

 

Zoals gebruikelijk werd er eerst stilgestaan bij 

de overleden leden van 2020 en 2021: Piet 

Everts, Mia-Baeten—van den Goor, Henk 

Hafmans, Piet Snellen, Bèr Aerts en Juliënne 

Jenniskens-Walraven. Allemaal hebben ze 

op hun eigen manier een bijdrage geleverd 

aan onze vereniging. 

 

Deze keer waren er 3 jubilarissen: Anny   

Haenraets, Piet Hoogers en Mien Seuren-

Keijsers. Alle drie waren ze 25 jaar lid. Van 

harte gefeliciteerd. 

 

Uitgestelde Jaarvergadering 

Uiteraard werden ze in de bloemen gezet. Op 

dit moment heb ik helaas slechts van één        

jubilaris een foto. De andere twee zullen          

ongetwijfeld mét foto in het komend jaarboek 

opgenomen worden. 

Ondanks de moeilijke tijd voor ons allemaal,   

waren er tóch diverse mijlpalen. Allemaal terug 

te lezen in de notulen. Een wil ik hier nog          

vermelden: de Spintölkes. Juist vanwege de   

Coronatijd en alle restricties zijn er een flink    

aantal extra edities gemaakt. Het 50e nummer is 

inmiddels al weer een tijdje geleden. Dit       

nummer is nummer 53. Daags na de                

vergadering mocht ik daarvoor een prachtige 

bos bloemen in ontvangst nemen. Ik was         

namelijk wegens ziekte verhinderd tijdens die 

vergadering. Hartelijk dank, het was een     

prachtige bos en ik was zeer verrast. 

 

Birgitte Beeren 
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Juffrouw van gezelschap in Amsterdam (deel 3 en slot) 
In deel 2 zagen we dat Gertrui weer in de Peel terug kwam. Haar 2e huwelijk 

was zeker ‘op stand’. Wat o.a. blijkt uit de verkoop van de inboedel in 1901. 

De advertentie hiervan staat hieronder. Lees hem maar eens na. 

Als Lambert Verhoeven, haar 2e echtgenoot, in 1911 overlijdt, blijft Gertrui 

dus beslist niet onbemiddeld achter. 

Rond 1920 had Gertrui verschillende effecten 

(aandelen) ter waarde van fl. 8.500 in haar bezit.  

Deze had ze ter bewaring gegeven bij de         

Middenstandsbank in Venlo, waar ze toen        

woonde. Omdat dit bijkantoor in Venlo niet over 

een solide brandkast beschikte, had men de     

effecten naar het hoofdkantoor in Maastricht 

doorgestuurd. Daar waren ze veilig in de grote 

bankkluis opgeborgen.  

Uiteraard was dit alles in goede samenspraak met 

Gertrui, de 74-jarige weduwe Verhoeven,          

gebeurd. 

 

Begin 1924 wordt de directeur van het filiaal in 

Venlo, de heer P.H. Schraven, opgepakt op      

verdenking van verduistering. Het middelpunt van 

deze verduisteringszaak zijn de effecten van    

Gertrui. Deze P.H. Schraven was Petrus Hubertus 

Schraven, in Meerlo geboren in een landbouwers-

gezin. In 1909 trouwde hij in Venlo. Op dat        

moment was hij werkzaam als handelsklerk bij de 

Bank- & Handels-vereeniging v.h. P.J.Berger in die 

stad. Hij had ook een comestibleswinkel 

In maart 1917 wordt hij benoemd tot directeur 

van het bijkantoor van de N.V. Maastrichtsche 

Middenstands Credietbank” in Venlo.  In 1922-

1923 richt hij samen met een compagnon de     

Limburgsche Bankvereeniging voor Landbouw en 

Hanze op. In februari 1923 wordt het bank-

gebouw van deze bank aan de Valuasstraat in 

Venlo ingezegend door pastoor Motké van de 

H.Hartkerk. Schraven is dan directeur van zijn     

eigen bank. 

Een reconstructie van de verduistering van de ef-

fecten van Gertrui. Haar effecten lagen dus in de 

kluis in Maastricht. Begin 1922 worden deze        

effecten door directeur Schraven weer               

opgevraagd in Maastricht. Op de vraag waarom, 

meldt hij niet te weten waarom Gertrui ze terug 

wil.  

Venloosche Courant, dd. 22-12-1901 
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De effecten komen keurig in Venlo aan, en 

een kwitantie, getekend door Gertrui, gaat 

retour naar het hoofdkantoor. Maar Gertrui 

zegt nooit opdracht gegeven te hebben om 

deze effecten weer op te vragen. Bovendien 

zegt ze de kwitantie niet ondertekend te 

hebben. 

Directeur Schraven meldt eerst dat Gertrui ze 

wel degelijk teruggekregen heeft. Later      

wijzigt hij zijn verklaring. De stukken zouden 

aan hem overgedragen zijn als voldoening 

van een schuld van Gertrui aan hem          

persoonlijk. Dat alles zou plaatsgevonden 

hebben, nog vóór de stukken naar Maas-

tricht verzonden waren. Ondanks dat de 

stukken toen (volgens eigen zeggen) zijn    

eigendom waren, heeft hij ze onder Gertrui’s 

naam in bewaring gegeven in Maastricht. En 

op het moment dat het filiaal in Venlo over 

een behoorlijke brandkast beschikte, heeft hij 

ze weer opgevraagd. Op Gertrui’s naam   

natuurlijk, want onder die naam waren ze 

ook in Maastricht bekend. 

Hij had de stukken onder Gertrui’s naam naar 

Maastricht gestuurd omdat hij zelf nog een 

schuld bij de bank in Maastricht had. Hij was 

bang dat men de stukken vast zouden      

houden ter zekerstelling van die schuld. 

Schraven vertelde dat hij in de loop van 2 

jaar diverse uitkeringen aan Gertrui had      

gedaan. En door de overdracht van de     

effecten zou Gertrui de schuld voldoen. Hij 

overlegde een 14-tal kwitanties als bewijs. 

Maar Gertrui ontkende pertinent deze         

getekend te hebben. En er bleek inderdaad 

met die kwitanties gesjoemeld te zijn. Onder-

zoek van een scheikundige wees uit dat de 

handtekeningen op alle 14 kwitantie op     

dezelfde dag gezet waren. Ook de zegels op 

die stukken hadden aan elkaar gezeten.   

De verklaringen van Schraven waren regel-

matig in strijd met zijn eerdere verklaringen. 

Ook herriep hij dikwijls een eerdere              

verklaring. Hij beschouwde de stukken als zijn 

eigendom, maar toen Gertrui ze terugvroeg 

vertelde hij haar dat hij ze niet kon geven en 

gaf haar in plaats daarvan een kwitantie. En 

ook betaalde hij daarna nog twee uitgelote 

stukken aan Gertrui uit, net als de vervallen 

coupons. 

Maar ook Gertrui ging niet helemaal vrijuit in 

dit verhaal. Ook haar verklaringen hadden 

tegenstrijdigheden.  

Ze vertelde een aantal keren dat ze de     

stukken niet ondertekend had, terwijl toch 

vast kwam te staan, dat het haar eigen 

handschrift was. Aannemelijk is wel, dat ze 

niet precies wist wat ze ondertekende. 

Uiteindelijk kwam vast te staan dat Schraven 

nooit eigenaar van de stukken geweest was. 

Enkele getuigen meldden dat hij, Schraven, 

zich versproken had. Zo vertelde hij ooit dat 

hij de stukken niet terug kón geven, omdat ze 

inmiddels in Amsterdam waren. 

Uiteindelijk bleek dat Schraven, samen met 

een rijke koopman uit Limburg, de 

“Limburgsche Bank voor Landbouw en      

Hanze” opgericht had. De bewuste efecten  

gebruikte hij om de aandelen in die bank vol 

te storten. Daarvoor had hij fl.2.000 nodig. 

Er werd 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen 

Schraven. Het vonnis van de Rechtbank in 

Roermond werd uiteindelijk 9 maanden      

gevangenisstraf. Schraven liet het er niet bij 

zitten en ging in hoger beroep. In juli 1925 

diende dat hoger beroep voor het Hof in Den 

Bosch. Tijdens dat beroep kwam er meer    

informatie over Schraven naar buiten. Zo was 

hij weliswaar benoemd tot directeur van de 

bank, en werd hij als zodanig door de     

plaatselijke middenstand erkend, maar hij zou 

niet de finesse van dat vak beheersen. Hij   

bezat zeker niet de benodigde juridische   

kennis.  

De krant wist ook te vertellen dat Schraven 

eerder bij een schimmige speculatie met 

(Duitse) marken ter waarde van fl.30.000     

betrokken was. 

Pikant detail is dat Gertrui voorheen goed   

bevriend was met de familie Schraven.  

Er wordt ook een karakterschets van Gertrui in 

de krant gepubliceerd. De advocaat van 

Schraven, Mr. Tripels, kenschetst haar als 

volgt: “Ieder, die in de omgeving van Venlo 

woont, kent de wed. Verhoeven beter. Bij de 

huwelijksche voorwaarden begon de          

weduwe Verhoeven reeds te knoeien. Bij het 

overlijden van haar man raakte zij direct in 

onmin met de kinderen. Hare verhouding tot 

de Venl. Handelsbank is eveneens            

merkwaardig. Zij heeft zich aanhoudens 

trachtten te onttrekken aan hare betalings-

verplichtingen. Wanneer men weet hoe de 

verschillende familieleden over haar denken, 

dan begrijpt men hoe deze vrouw komt aan 

den naam van “Leugen Trui”. 
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Haar eigen advocaat meent dat Gertrui   

misleid is. Ze zou de kwitanties weliswaar zelf 

getekend hebben, maar niet geweten     

hebben wat ze tekende. Vanwege haar    

hoge leeftijd herinnert ze zich niet alles meer 

tot in detail. Maar is ze wél eerlijk. In tegen-

stelling tot Schraven. Die was al eerder bij 

een schimmige transactie rond de Duitse 

Marken betrokken. Hij zou snel rijk willen     

worden door een bank te stichten en met 

andermans geld te speculeren. Zijn houding 

tijdens de rechtszaak, namelijk onnozel       

lachen, getuigde van minachting voor       

anderen. 

Het Hof oordeelde uiteindelijk dat Schraven 

schuldig was. Hij werd veroordeeld tot 9 

maanden gevangenisstraf, gelijk aan het   

oordeel van de Rechtbank in Roermond. 

Gertrui heeft haar geld waarschijnlijk niet 

meer gekregen. Schraven zou berooid zijn 

volgens eigen zeggen. En als hij dat nog niet 

was, liet hij zich in 1932 op eigen verzoek    

failliet verklaren. 

  

Na de rechtszaak 

Beide huwelijken van Gertrui bleven kinder-

loos. Uit het eerste huwelijk van Lambert    

Verhoeven, haar 2e echtgenoot, zijn 2 (stief-)

kinderen geboren.  

 

Toen Gertrui met Lambert trouwde, waren dat 

jong-volwassenen. Ik vermoed dat haar              

verhouding met deze kinderen slecht was. In 

de hele rechtszaak worden ze niet genoemd, 

alsof ze haar niet gesteund hebben. Mogelijk 

zijn zij zelfs degenen geweest die haar de    

bijnaam “Leugen Trui” gegeven hebben. 

 

Gertrui verlaat Venlo. Ze woont dan een tijdje 

in Eindhoven. En later aan het Munsterplein in 

Roermond. Uiteindelijk overlijdt ze in 1933 in 

Baexem. Ik vermoed dat ze daar onderdak 

gevonden heeft bij de zusters in het klooster 

Mariabosch aldaar. 

 

Birgitte Beeren 

De Limburger, dd. 17-06-1932 
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Gratis entree tijdens Oogstfeesten 

Oogstfeest 1963 in bewegend beeld, filmpje 

van Dr. Le Lorrain van ca. 35 minuten via 

Youtube. De foto’s hieronder zijn snapshot uit 

deze film. 

Sevenumse schone op oogstcorsowagen 

De geestelijkheid kijkt toe op het voetbalterrein 

 

Versieringen in de Donckstraat 

Andre Houwen over het Oogstfeest 

in zijn jeugd. 

“Toen ik nog (heel) jong was, waren 

in Sevenum de Oogstfeesten. Om 

daarbij aanwezig te kunnen zijn, 

moest je entree betalen. Op alle 

(hoofd)wegen was de weg afgezet 

en werd entree geheven. 

Zo stond er ook een entree-post bij 

het huis van onze tante Dien (Hoex). 

Dat huis lag aan de Kerkstraat tussen 

Jansen-Noy en het patronaat. Het is 

halverwege de jaren zeventig        

afgebroken voor de uitbreiding van Jansen-

Noy. 

De afsluiting van de weg stond in het verleng-

de van de zijkant van het huis. Op zondag gin-

gen wij dan via de achterdeur (tussen het huis 

van tante Dien en het patronaat)  zogenaamd 

op bezoek. Omdat een half uur later weer via 

de voordeur het dorp in te lopen. Gratis en 

voor niks. 

Zo waren wij op zeer jonge leeftijd al ‘zuinig’. 

Of zoals mijn zus zegt ‘toegenejd’. 

 

André Houwen 
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Er is nog een oudere film over 

het Sevenumse oogstfeest. Het 

begint met beelden van de   

oude kerk. Dus van vóór 1944. 

Dan volgen beelden uit het jaar 

1947 van de herdenking van de 

bevrijding. Volgens mij zie ik     

Koningin Wilhelmina die per   

auto door Sevenum rijdt, nadat 

ze bij de familie Groot op        

bezoek is geweest.  De foto’s op 

deze pagina zijn snapshots uit 

die film met de Koningin.  

Op ongeveer 27 minuten is onze 

brandweer in actie te zien.     

Volgens mij bij een brand in de 

bovenverdieping van een 

woonhuis in de Dorperweiden. En tenslotte weer oogstfeestbeelden eerst in zwart-wit en dan in 

kleur. Het jaar heb ik niet ontdekt. Herkent u iemand op de film? Of weet u uit welk jaar de film is? 

Laat het me weten. 

Het zou mooi zijn als op een of andere manier vastgelegd kan worden wie de personen op de 

film zijn. Ik ben te jong om ze te herkennen, maar anderen herkennen zeker nog mensen. 

Het filmpje is te bekijken via deze link. 
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Poesie-album van Mientje Oomen 

Tips van lezers 

Frans Vermeeren gaf een link door naar 

diverse filmpjes van Dr. Le Lorrain.  Oa. 

een film over zijn eigen verloving met 

Berthe in 1934. 

Klik op deze link. 

Piet Oomen stuurde een foto 

van twee pagina’s uit het poesie

-album van zijn zus Mien.           

De pagina’s laten het gedichtje 

van Juffrouw Anneke Houben 

zien. 

 

Sevenum, Bevrijdingsdag ‘58 

 

Beste Mientje, 

Als ik hier in woord mag schrijven 

Wat in jouw gedacht’ moet blijven 

Dan is ‘t dit mijn beste kind 

Dat je enkel vreugde vindt 

Als je goed bent voor een ander 

Steeds behulpzaam voor elkander 

Mientje; leer dit dan van mij 

‘t Maakt beslist je leven blij 

 
 

Je toegenegen  

Juffr. A. Houben 
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Inzegening Franciscuskepelke 
Maandag 4 oktober 2021, dierendag, werd het 

Franciscuskepelke door pastoor-deken Varela   

ingezegend. Hij schreef de volgende wens en   

deponeerde deze in de wensput: “Heilige        

Franciscus, maakt dat wij op deze plek, de   

schepper van het leven mogen ontdekken”. 

Door de vele aanwezigen werd er bij het licht van 

kaarsjes nog gezellig gebuurt en een toast        

uitgebracht. De ondergaande zon zorgde voor 

een mooie invallende duisternis, en zo kwam er 

een einde aan een prachtige nazomerdag. 

 

De 99-jarige mevrouw Mia Mertens, het oudste 

‘megje van Kroënenberg’, schonk een prachtig 

schilderij met vogels bij de patroonheilige van alle 

dieren: Franciscus. 

Harrie van der Kolk gaf een toepasselijke spreuk 

op een houten dienblad. 

 

Piet Oomen 
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Monument Mariaveen 
Vijf Britse bommenwerpers zijn in de oorlog in de 

Sevenumse Peel neergestort. Maar liefst 21 jonge 

soldaten sneuvelden daarbij. De meeste lichamen 

werden nooit meer teruggevonden. Piet Snellen † 

en Sraar Huijs zorgden er voor dat na bijna 80 jaar  

de families van deze soldaten weten waar ze om 

het leven zijn gekomen.  

Zaterdag 30 oktober werd een monument om 

hen uit de vergetelheid te trekken, onthuld. 

 

 

Helaas heeft Piet zelf de onthulling niet meer mee 

kunnen maken. Hij overleed in januari dit jaar. 

Toen de ceremonie van start ging, hield het op 

met regenen en kwam de zon zelfs even kijken.  

 

Volgens de aanwezigen een teken dat Piet er tóch 

bij was. 

 

Piet en Sraar publiceerden eerder in het Spintölke 

over hun belevenissen in de Peel. Dit monument is 

een prachtig eerbetoon aan de jonge militairen én 

ook aan het werk en moeite die Piet en Sraar      

verricht hebben, om hun verhaal te achterhalen. 

Vliegtuigmonument-onthuld-8.webp
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Het Monument in Mariaveen  

De cirkel is niet helemaal dicht, er ontbreekt een stukje.  

Het vliegtuig lijkt te proberen door het gat linksboven in de cirkel te willen ontsnappen. 

De slachtoffers komen op deze manier symbolisch uit de anonimiteit.  

Zo ontsnappen ze toch uit de bodem van het Mariaveen met het vliegtuig. 
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Heet U deze al gezien? 

Deze posters van ‘Funske’ duiken de laatste tijd overal in Sevenum op. Heeft u die al    

gezien? Op 13 november zullen we meer te weten komen. Ik ben benieuwd. 
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Heiligen (16): H. Bernardus van Clairvaux 

Naam: Bernardus van Clairvaux 
 Afgeleid van de Germaanse naam Bernhard. Dat een samenstelling is van 

‘beran’ dat beer betekent, en ‘hard’, dat sterk of krachtig is. Samen wordt 
dat ‘zo sterk als een beer’.  

Geboren: 1090 in Fontaine-lès-Dijon 
Overleden: 20-08-1153 in Clairvaux 
Feestdag: 20 augustus - heiligverklaring in 1174 
 
Beschermheilige:  
Bernardus is de patroonheilige van veehoeders, kaarsenmakers en imkers. Hij wordt ook aan-
geroepen tegen kinderziektes, jicht en reuma, bezetenheid, veeziektes en onweer. Hij wordt 
bijzonder vereerd in de kerk van O.L.V. in ‘t Zand in Roermond.  
 
Symboliek: 
Hij wordt meestal afgebeeld in het witte habijt van de Cisterciënzer monniken. Soms met het 
zwarte scapulier en kap. Vaak heeft hij een mijter, of zelfs drie mijters, om aan te geven dat 
hij het bisschopsambt steeds geweigerd heeft. Attributen die ook afgebeeld kunnen worden, 
zijn: 

 de witte hond uit de legendarische droom van zijn moeder 

 Een kruisbeeld met doornenkroon of andere lijdenswerktuigen 

 Een kerk– of kloostermodel 

 Een bijenkorf, vanwege zijn title: ‘de honingzoete leraar’ 

Bernardus wordt geboren uit een adellijk     

geslacht. Zijn moeder was liever het klooster 

in gegaan, maar schikte zich uiteindelijk in 

haar lot en volgde haar man. Tot haar geluk 

was dat een deugdzame en vrome man. 

Het paar kreeg 7 kinderen, waaronder      

Bernardus. Alle kinderen kregen de vroom-

heid en eenvoud van hun moeder mee. Ze 

zijn dan uiteindelijk ook allemaal in het     

klooster gegaan. 
 

Aanvankelijk leek het er niet op dat ook     

Bernard die kant op zou gaan. Hij was een 

onstuimige en radicale jongeman. Maar op 

22-jarige leeftijd trad hij toch in, samen met 

nog eens 5 familieleden en 30 andere      

edel-lieden. Ze kozen voor de nieuwe orde 

der Cisterciënzers en hun klooster in Cîteaux.     

Deze grote toeloop gaf een flinke impuls 

aan de nieuwe orde. 
 

Al na twee jaar wordt hij uitgekozen om een 

nieuw klooster te stichten in de Champagne 

streek. Hij noemt het ‘Clara Vallis’, dat         

heldere vallei betekent. Later wordt deze 

naam verbasterd tot Clairveaux. Het klooster 

zelf bestaat niet meer, tegenwoordig staat 

er een grote staatsgevangenis op die plek. 

Bernardus werd diverse keren gevraagd om 

bisschop te worden, maar weigerde iedere 

keer, wat door de paus geaccepteerd 

wordt als teken van nederigheid van        

Bernardus. 

Hij was uiterst sober en streng in zijn persoonlijk 

leven. Hij hield niet van de weelde en over-

daad die in diverse kloosters heerste. De felle 

vurigheid uit zijn jeugd was terug te zien in zijn 

werk als predikant. En dat leverde hem de 

eervolle bijnaam ’Doctor Mellifluus’ (= honing-

vloeiende leraar) op. Zijn devotie voor Jezus 

was heel groot. Dat leidde tot de volgende 

legende. Eens was hij eens in gebed in de 

kerk van St. Vorles, toen Maria aan hem      

verscheen. Volgens de legende zou hij haar 

gevraagd hebben te laten zien dat ze     

moeder was. Daarop zou Maria hem enkele 

druppels van haar moedermelk te drinken 

hebben gegeven. Zo is hij door dezelfde borst 

gevoed als Jezus. Dat werd later als verklaring 

aangevoerd voor zijn vurig redenaarschap. 

 

Hij overlijdt in het jaar 1153, en wordt al na 

amper 20 jaar heilig verklaard!  Het beeld van 

hem hieronder staat in de Petrus Bandenkerk 

in Venray. Al rond 1220 kreeg de Munsterabdij 

in Roermond het patronaatsrecht in Venray, 

en het recht op de 10e penning. Dat hield in 

dat inwoners van Venray 10 % van de          

opbrengst van hun grond moesten afdragen 

voor onderhoud aan de Munsterabdij, de 

Venrayse kerk, de pastoor en de armen.  

In de Venrayse kerk stond in de 15e en 16e 

een altaar dat aan Bernardus gewijd was. 

Daar stond dit beeld op. 
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Heiligen (17): H. Clara van Assisië 

Clara wordt in 1194 in Assisië geboren uit rijke 

ouders. Op 18-jarige leeftijd verlaat ze op 

Palmzondag het ouderlijk huis om de eerste 

vrouwelijke volgeling van St. Franciscus te 

worden. Ze legt haar dure kleren af en neemt 

een eenvoudig kleed van ruwe wol aan. Ook 

haar mooie blonde haren laat ze afknippen. 

In de handen van Franciscus legt ze de drie 

geloften af, van armoede,  gehoorzaamheid 

en kuisheid. 

 

Samen met Franciscus stichtte zij de Arme 

Vrouwen van San Damiano, later Clarissen 

genoemd. Tot aan haar dood verbleef Clara 

op die plek. Ze schreef de kloosterregel voor 

deze orde. Daarmee was ze de eerste vrouw 

in de geschiedenis die dat deed. De         

pauselijke goedkeuring voor die kloosterregel 

liet op zich wachten. Pas op haar sterfbed 

werd deze door Paus Innocentius IV         

goedgekeurd. 

 

Bij haar overlijden in 1253 zouden er jonk-

vrouwen met gouden kronen   

verschenen zijn volgens de        

legende. Maria dekte haar toe 

met een gouden sluier. 

 

Naam: Clara 
 Deze naam is afgeleid van het Latijnse woord ‘clarus’ dat hel-

der, glanzend of blinkend betekent, maar ook beroemd. 
Geboren: 1193 of 1194 Assisiè 
Overleden: 11-08-1253 San Damiano, Assisi 
Feestdag: 11 of 12 augustus 
Heiligverklaring: 26-09-1255 door Paus Alexander IV 
 
Beschermheilige: 
Clara is de patrones van de blinden, wasvrouwen, borduursters, graveurs, radio
– en televisiepersoneel. Ze beschermt tegen koorts en oogziektes. Verder kan 
ze ook ingezet worden voor mooi weer.  
 
Symboliek: 
Ze wordt meestal afgebeeld in een donker kloosterhabijt met wit koord met 
drie knopen. In haar hand heeft ze een boek met de kloosterregel of een lelie 
als teken van zuiverheid. 
Maar vaak heeft ze een monstrans vast met een hostie, omdat ze die volgens 
de legende gebruikt heeft om een aanval van de Saracenen af te wenden. 
Ook kan ze afgebeeld worden met een of meerdere broden, omdat ze haar 
medezusters ooit op wonderdadige wijze aan brood geholpen had. 
 
Weespreuken: 

 Is met Sinte-Klaar de dag warm en klaar, dan ben je verrukt van de vette 
vruchten die je plukt 

 Het veldgewas vaart wel bij de mooiste dag, als de ochtenstond is klaar op 
de dag van Sinte Klaar 

Al twee jaar na haar dood werd ze door paus 

Alexander IV heilig verklaard. In 1958 werd ze 

door paus Pius XII tot patrones van de televisie 

benoemd vanwege haar visioenen. 

 

In plaatsen waar een Clarissenklooster was, 

bestond de gewoonte om bij evenementen in 

de open lucht een worst naar het klooster te 

brengen, zodat de zusters zouden bidden voor 

goed weer. 

Aangezien de zusters een veganistische       

leefstijl hadden, verzochten ze om deze worst 

te vervangen door kaas en eieren. Ook bruids-

paartjes gingen met hun gave naar de zusters 

voor goed weer op hun trouwdag. Daaruit 

ontstond het gezegde: “Eieren voor Klaartje, 

mooi weer voor het paartje”. 

 

In de jaren ‘90 van de vorige eeuw laaide de 

belangstelling voor de H. Clara weer op. In di-

verse kranten doken advertenties op met 

dankbetuigingen aan Clara. Hierover meer op 

de volgende pagina. 
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Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag                           

van 10.00 tot 12.30 uur.  

Op feestdagen en in de             

zomermaanden gesloten. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

De Telegraaf, dd. 11-12-1992 

De Telegraaf, dd. 20-11-1992 

Heilige Clara als  

advertentiemedium 

Voor wie nog niet genoeg 

heeft van St. Clara of meer 

over de achtergrond wil     

weten, verwijs ik naar een 

groot artikel in de Telegraaf 

van    31-10-1992.  

De journalist is op zoek        

gegaan naar de oorsprong 

van de “Heilige Clara als    

advertentie-medium”. Klik 

daarvoor op deze link.  

Dit artikel is helaas te groot 

om hier te plaatsen. 

St. Clara, bedankt ! 

In de jaren ‘90 verschenen er  

kleine advertenties in de krant, 

waarin St. Clara bedankt werd 

voor ‘gunsten’. Meestal waren 

de advertenties anoniem, soms     

werden de voornaam of initialen 

vermeld. 

De advertenties verschenen     

over igens niet al leen in             

Limburgsche kranten, maar ook 

bv. in de Telegraaf, Trouw en    

Parool. 

De advertenties werden in de 

rubriek Diversen geplaatst,    

waarin een bonte verzameling 

advertenties te vinden is. 

Trouw, dd. 20-05-1995 

Limburgsch Dagblad, dd. 13-06-1994 

De Telegraaf, dd. 03-02-1993 

Trouw, dd. 30-06-1993 


