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INLEIDING 

Clara van Montefalco (CvM), of beter de Heilige Clara van het Kruis van Monte-
falco, is een augustijnse zuster (1268-1308) die leefde in Italië, de streek van Assi-
sië, Cascia, Tolentino… en behoort tot de uitgelezen groep van onze belangrijkste 
mistici1. Zij was begenadigd met heel bijzondere stigmata nl. zij ontving in haar hart 
de zichtbare tekenen van Christus’ lijden, zijnde het kruisbeeld, de geselroede, de 
geselpaal, de doornkroon, de lans, de spons en de drie nagels… en deze lijdens-
tuigen zijn heden nog te zien, te bewonderen en te vereren in haar klooster te Monte-
falco (deze tuigen in vlees en zenuwstructuur werden inderdaad bij autopsie in haar 
groot hart aangetroffen). De perfecte bewaring van deze hartdelen en haar lichaam in 
haar klooster is meer dan merkwaardig. Ook de drie stenen die men vond in haar gal, 
symboliserend het mysterie van de Heilige Drievuldigheid – en waarvan het gewicht 
van twee steeds gelijk is aan het gewicht van één – zijn nog aldaar te bewonderen 
(vandaar de weegschaal als attribuut in haar iconografie). Clara werd heilig ver-
klaard door Paus Leo XIII op 8 december 1881 op het feest van de Onbevlekte Ont-
vangenis. Het is inderdaad een “permanent wonder” dat deze lijdenstuigen van 
Christus op heden nog bewaard zijn en te zien. 
Haar feestdag wordt gevierd op 17 augustus. 

De Eremieten van Augustinus waren in Vlaanderen vooral in de 17de en 18de eeuw 
wijd verspreid. Zij waren vooral gekend, net zoals de jezuïeten, voor hun degelijk 
onderwijs en grote colleges2. Zij brachten de verering van deze mystici naar Vlaan-
deren en verspreidden ze hier. In al hun kloosters werd deze devotie hoog gehouden. 
Zo werden er met pauselijk goedkeuring Broederschappen opgericht. We kennen de 
Broederschappen van Kontich, Brussel (Paters Assumptionisten) en Marchienne-au-
Pont. 
                                                             
1 Fr. P. MERLIN, Une Grande Mystique  ignorée. Sainte Claire de  la Croix de Montefalco. 

Religieuse de l’Ordre de saint-Augustin (1268-1308), Paris 1930. 
2 Zeven Eeuwen Augustijnen. Een Kloostergemeenschap schrijft Geschiedenis, Gent 1996. 
Luc VAN EECKHOUDT, De  Augustijnen  Eremieten  te  Tienen  (1645-1796).  Sint-

Barbarakerk, -college en -klooster, in: Oost-Brabant, 2003, p. 53-96. 
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Gravure van opengesneden hart met de passietuigen (Foligno, 1878) 
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De broederschap waar we even blijven bij stil staan is de “Broederschap van de 
Heilige Rita en de Heilige Clara” te Kontich (Antwerpen) voor wie men in 1950 een 
medaille liet slaan met de afbeelding van deze twee heiligen, afgebeeld onder het 
kruis, naar een compositie van P. Leo COPPENS osa, en met Nederlandstalige tekst. 
Het Broederschap van het klooster van Kontich is de enigste die ooit een medaille 
heeft uitgegeven. Thans is deze medaille uitgeput en komt er geen nieuwe meer in 
de plaats. 
Bij het ontdekken van deze medaille zijn we geprikkeld geworden om de aan-
wezigheid en het belang van deze Italiaanse heilige in Vlaanderen op te sporen, te 
bestuderen en haar iconografie te duiden. 
Hierbij een eerste overzicht van de iconografie van de Heilige Clara van Montefalco 
in Vlaanderen. 
 
 
REPERTORIUM VAN DE ICONOGRAFIE 
 
Clara wordt uitgebeeld als een augustijnse kloosterzuster met zwart habijt en grote 
riem, afhangend tot de zoom van haar habijt, met een hoofddoek, voorhoofdsband en 
guimpe, en typisch voor haar: 
- op haar habijt een groot hart met de passietuigen 
- en vaak in haar hand een weegschaal: het mysterie van de Heilige Drievuldigheid 

(met haar drie galstenen). 

Zo hebben we teruggevonden: 
 
I. Joan  IENET, gravure  in  N. CRUSENIUS, Monasticon  Augustinianum  

(1623), p. 144: 

B. CLARA MONTEFALCONIA AUGUSTINIANA3 
Algemene gravure, bestaande uit drie delen: 
Clara in haar bed ontvangt de stigmata die door de engelen worden aangebracht. 
Clara geknield ontvangt een visioen van de Drie-eenheid. 
Clara overleden: uit haar hart worden de passietuigen en uit haar gal de drie bol-
len gehaald. 
Een medezuster houdt een weegschaal vast waarmee zij de bollen weegt. 
(allegorie op het mysterie van de Drie-eenheid). 
Onderaan een hele tekst met als slot: In Clara raro thaumate clara patent. 
Afmetingen: 14,7 x 22 cm. 

 

                                                             
3 Het standaardwerk Monasticon  Augustinianum (1623) is algemeen verspreid over alle 
augustijnse kloosters. De afbeelding p. 144 is dan ook veruit de enigste uitbeelding (voor-
stellingswijze) die men had over de H. Clara van Montefalco. 
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Afbeelding uit: Nicolaus CRUSENIUS, Monasticon Augustinianum, 1623, p. 144. 
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II.  Gent, Sint-Stefanusklooster, kerk van Sint-Stefanus 
1. Gaspar de CRAYER, olie op doek, O.-L.-Vrouw met zes heiligen: Anna, Joachim, 

Stefanus, Ursula, Clara (met weegschaaltje) en Barbara. 
16504 
Afmetingen: 350 x 245 cm (ronde top). 

 
2. Daniël LANDSOCHT, cilindermonstrans, 16195 
 

 
 

Met rechts boven: beeldje van Clara met weegschaaltje. 
Verguld zilver, kristal en diamant. 
h. 74,5 cm. 

                                                             
4 H. VLIEGHE, Gaspar de Crayer, sa vie et ses oeuvres, Bruxelles 1972, t. I p. 188 nr. A141 
en t. II afb. 136. 
A. KEELHOFF, Geschiedenis  van het  Klooster  der  eerw.  Paters  Eremijten  Augustijnen  te 
Gent, Gent 1864, p. 225-226. 
5 Beschreven in Zeven Eeuwen Augustijnen, o.c., p. 177 nr. 100. Afgebeeld in lithografie in 
het boek van A. KEELHOFF, Geschiedenis van het klooster van de eeuw, 1864, o.c., p. 168. 
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3. Anoniem, halfverheven beeldhouwwerk, eik (pandpoort), 19566. 
Onderaan links naast de Heilige Rita: CvM met groot hart (met kruis) op haar 
habijt. 
Gemonteerd op grote poort (ingang pand Academiestraat). 
Afmetingen: 64 x 39 cm. 

 
4. Abraham van Diepenbeke (Antwerpen) gravure naar Rubens (spiegelbeeld): 

Madonna met Kind aanbeden door Heiligen: Clara staat aan de rechterkant met 
een weegschaal. 
Afmetingen: 69,5 x 47 cm. 
Verz. Archief Belgische Augustijnen, Gent7. 

 
 
III.  Antwerpen, Augustijnenkerk (thans KMSK, Antwerpen) 

1. P.P. RUBENS, Madonna met Kind, aanbeden door heiligen8. 
Clara staat aan de linkerzijde met weegschaal in de hand. 

 
 
IV.  Diest, Sint-Barbarakerk (ex-augustijnenkerk thans kruisheren) 

1. Anoniem, medaillon, halfverheven beeldhouwwerk, ovaal, donker gepatineerde 
eik. 
Rechterkant in de kerk, rechts boven de middenste biechtstoel. 
Clara wordt als augustines in borstbeeld uitgebeeld met een weegschaal in haar 
hand, aan de andere kant de H. Rita van Cascia, eveneens augustines. 
Afmetingen: ovaal ca. 90 cm hoog. 
Werd verkeerd geïnterpreteerd als gerechtigheid en zuiverheid9. 

                                                             
6 Deze panddeur werd aldus samengesteld met vier heiligen van de augustijnenfamilie om een 
waardig equivalent te zijn met de grote panddeur naar de sacristie, in dezelfde hoek van het 
pand, alwaar eveneens vier augustijnse heiligen zijn afgebeeld (18de eeuw). 
7 Deze gravure, naar Rubens is een waar meesterwerk. Het bevat een zeer boeiende augus-
tijnse hagiografie. Deze gravure werd opgedragen aan P. Ioannes MERTENS oesa, eertijds 
definitor, prior enz… 
8 F. PEETERS sj, L’Eglise Saint-Augustin à Anvers, Anvers 1930, p. 110: P.P. Rubens, afbeel-
ding p. 104 pl. 8. Dirk LEYDER, De Augustijnen te Antwerpen (1608-1797). Dagelijks leven 
in het klooster en op het college, Heverlee 1996, p. 64-65. 
9 W. SANGERS osc en G. VAN DER LINDEN, De  Kruisheren  te Diest  1845-1945, Diest 
1945, p. 220: “De zuiverheid en de Gerechtigheid” (allegorische taferelen). Nochtans is dit 
een perfecte tegenhanger van de medaillons van de spreekstoel waar de belangrijkste augus-
tijnse mannelijke heiligen zijn op afgebeeld (Augustinus, Nicolaas van Tolentijn, Thomas van 
Villanova). Deze twee ovale medaillons geven inderdaad twee augustijnse vrouwelijke heili-
gen weer: de H. Rita van Cascia en de H. Clara van Montefalco. 
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V. Heverlee, Kerk van O.-L.-Vrouw-van-Troost en klooster Thomas van 
Villanova 

1. Frans COX, glas-in-loodraam, rech-
terkant in koor, 196010. 
Clara met in haar hart de passietui-
gen. 
Afmetingen: 120 x 54 cm 
Getekend onderaan rechts, en onder-
aan links: Zrs Augustinessen. Den-
dermonde 

 
2. Leo COPPENS oesa11 

Olie op doek: Rita en Clara onder 
het kruis. 
Beide heiligen zijn ten lijve uitge-
schilderd en ontvangen de stigmata 
van Christus aan het kruis. 
Zonder datum (ca. 1950), afmetin-
gen: 87 x 71 cm. 
Klooster Thomas van Villanova 
(gang, derde verdieping) Heverlee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  Bouge, klooster van Nicolaas van Tolentijn 

1. L. GORIS 
a. Olie op doek: Rita en Clara onder het kruis 

Beide heiligen zijn twee derden uitgeschilderd en ontvangen van Jezus aan het 
Kruis de respectieve stigmata: Rita een doorn in haar hoofd en Clara de passie-
tuigen in haar hart. Boven het kruis de zegenende hand en de duif, ca. 1950. 
Thans bevindt dit doek zich in het klooster van Bouge (Namur). 

b. Afgedrukt op een briefkaart (tweeluik), fotoprentje van het Broederschap (11,2 x 
16,1 cm) 

                                                             
10 Frans COX (Maasniel) leverde heel wat glas-in-loodwerk voor de nieuw gebouwde kerk 
O.-L.-Vrouw-van-Troost te Heverlee. Hij zorgde voor alle uitgevoerde brandglasramen 
(rozassen, Ritakapel en alle raampjes in schip en koor). 
11 Leo COPPENS osa (1909-1995) was een zeer verdienstelijk kunstschilder en beeldhouwer. 
Hij schilderde o.a. de gewelven van de nieuwe kerk van Heverlee en maakte er een kruisweg 
voor. 
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VII. Kontich, klooster van Sint-Rita 12 

1. Leo COPPENS oesa 
a. Fotoprentje met ondertekst: H. RITA 

en H. CLARA bidt voor ons 
Beide heiligen zijn ten lijve uitgeschil-
derd en ontvangen de stigmata van 
Jezus aan het kruis (schilderij zich 
thans bevindend te Heverlee, hierbo-
ven vermeld). 
Afmetingen: 11,8 x 7,6 cm. 

                                                             
12 Te Kontich werd een klooster, een kerk en een college (Sint-Ritacollege) gebouwd. De 
fresco’s in de kerk zijn opnieuw van de hand van P. Leo COPPENS osa. 
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b. Medaille met dezelfde afbeelding 
 

 
 

Voorzijde onderaan in kleine tekst: FRANCE en gietmerk AP (in elkaar), 1948 
Keerzijde de volgende tekst: BROEDERSCHAP / VAN DE / H.H. / RITA EN 
CLARA / � / KONTICH. 
Afmetingen: diameter 14 mm. 
Dit is de enigste Clara-medaille die ooit geslagen is voor Vlaanderen. 

Een variante kennen we uit dezelfde tijd van Wallonië, nl. voor Marchienne-au-
Pont. De voorzijde is identiek, de keerzijde bevat volgende tekst: CONFRERIE / 
DES / SAINTES / RITA DE CASCIA / ET / CLAIRE DE MONTEFALCO. / � / 
MARCHIENNE- / AU / PONT 
Afmetingen: zelfde als Vlaamse medaille. 

 
c. Tekening, voor de kaft van het Broederschapsboekje te Marchienne-au-Pont: 
 

Confrérie des saintes Rita de Cas-
sia et Claire de Montefalco. Sanc-
tuaire Sainte Rita. Eglise des Pères 
Augustins. 10, rue de la Providen-
ce, 10 Marchienne-au-Pont. Dit is 
dezelfde afbeelding als het schilde-
rij uit Heverlee, voormeld, maar in 
tekening. 
Afmetingen: 5,2 x 4,1 cm. 

schaal 2⁄1 
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VIII.  De Jubileummedaille van Montefalco (Italië) 

Deze grote medaille werd alom verspreid ter gelegenheid van het Jubeljaar, de 100ste 
verjaardag van de heiligverklaring (1881-1981) en het congres: La Spiritualità di S. 
Chiara da Montefalco te Montefalco en de 700ste verjaardag van de stichting van het 
klooster. 
 

 
 
Voorzijde: D. PICCIONE, afbeelding van CvM met haar hart voor haar, gotische nis. 
Aan de rand de volgende tekst: I CENTENARIO CANNONIZZATIONE DE S. 
CHIARA DELLA CROCE DA MONTEFALCO 1881-1981. 

Keerzijde: GIULIANI, afbeelding van de kloosterkerk van Montefalco; daaromheen 
de volgende tekst: VII CENTENARIO FONDAZIONE MONASTERIO AGOSTI-
NIANO DI MONTEFALCO 1281-1981. 

Afmetingen: diameter: 6 cm, verzilverd. 
 
 
BESLUIT 
 
De H. Clara van Montefalco (13de eeuw) is heden in Vlaanderen een weinig gekende 
heilige. De Eremieten van Augustinus hebben al haar devotie verspreid. Heden blijft 
er niet veel meer over dat aan haar herinnert. Toch hebben we een repertorium kun-
nen uitbouwen met 15 iconografische items. Het is wel bijzonder dat een schilderij 
van P. Leo COPPENS, vervaardigd in opdracht en naar ontwerp van P. Louis GOE-
GHEBUER oesa, de grondslag is geworden van een tweede schilderij (Goris), een 
medaille, een fotoprentje, een lidkaart van de Broederschap en een tekening voor het 
Broederschapsboekje. 

Als mystici met haar heel bijzondere stigmata is zij een van de voornaamste reli-
gieuze vrouwen die op zo’n hoge en intensieve wijze de godsverbondenheid en -er-
varing beleefde. 

Merkwaardig is dat de passietuigen die men effectief vond in haar hart heden nog 
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kunnen aanschouwd worden in haar klooster te Montefalco (midden Italië). Dit 
wordt erkend als een “permanent wonder”13. Terecht geeft professor P. MERLIN 
oesa zijn biografie (1930) als titel mee: Une Grande Mystique ignorée. De enige Ne-
derlandstalige vita’s (levensbeschrijvingen) over deze heilige zijn: nr. 2 in de reeks 
AUGUSTINIANA: A. OP ‘T EYNDE, Clara van Montefalco, Kontich 1946 (80 p.); 
O. BOT oesa, Klara van Montefalco, Hilversum 1936, 128 p. 

Moge dit opzoekingwerk bijdragen tot een beter kennen en identificeren van deze 
bijzondere Italiaanse heilige die we sporadisch tegenkomen. 
 

 

Janos HASNAL, Clara van Montefalco (2000) 

(Generaal Archief, Augustijnen, Rome) 

                                                             
13 P. MERLIN, o.c., p. 156. 
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