
Minicursus - Agnes van Assisi (1196-1253) 

"De schaduw van de schaduw in het volle licht" 

Deel 8: Afbeeldingen van Agnes van Assisi  

Beeltenissen (of het nu schilderijen, tekeningen, fresco's, beelden of nog iets 

anders zijn) van Agnes van Assisi zijn schaars. Vaak zijn heiligen goed 'te lezen'. 

Een vrouw in (clarissen-)habijt en met een monstrans, is vrijwel zeker Clara van 

Assisi. En een jongeman met een adelaar Johannes de apostel en evangelist. 

Helaas is deze eenduidigheid er bij Agnes van Assisi niet. Er zijn wel enkele 

elementen aan te geven, maar deze zijn lang niet altijd afgebeeld. 

Clarissenhabijt 

Het enige wat ze - slechts in één type beeltenissen uitgezonderd - altijd meekrijgt 

is het habijt van een claris. Al bestond die term en dat gestandaardiseerde habijt 

in Agnes tijd nog niet. Toch spreekt het voor zich dat het handig is een lid van de 

orde van Arme Vrouwen/claris voor de herkenbaarheid ook als zodanig af te 

beelden. 

Voor en tijdens haar intrede  

Het enige type afbeelding waarop ze niet in clarissenhabijt wordt 

afgebeeld, is de scene van haar bekering/intrede. Het bekendste 

voorbeeld hiervan is het altaarretabel met Clara's levensgeschiedenis 

dat in de Basilica Santa Chiara hangt. Ook het schilderij de Aankomst 

van Agnes van Assisi bij het convent van António de Oliveira 

Bernardes uit 1697 

(zie deel 3 van deze 

mini-cursus) is hier 

een voorbeeld van. Bij 

deze scene is het 

logisch dat ze nog geen clarissenhabijt draagt. Een 

bijzondere uitzondering is het naaldwerk van Maria 

Hendriks-Winkel (zie deel 2) dat in het inmiddels 

opgeheven clarissenklooster te Nieuwe Niedorp hing 

en waarvan de Megense clarissen een fotokopie 

hebben. Hier is uitgebeeld hoe Clara op weg is naar 

de armen en zieken en tot haar jongere zuster Agnes 

spreekt over de rijkdom van het armoedige leven van 

Franciscus en haar plan om onder zijn leiding Christus 

na te volgen. Een scène die niet gebaseerd is op een 

bestaand verhaal. Natuurlijk dragen Clara en Agnes 

op deze afbeelding nog geen habijt. 

Een lam  

De meeste andere elementen komen dus, zoals reeds 

vermeld, slechts enkele malen voor. Zo krijgt ze - net 

als haar naamgenotes Agnes van Rome en Agnes van 

Praag - soms een lam (Latijn 'Agnus') mee. Dit is dus 



een verwijzing naar haar naam. We moeten wel vaststellen dat 

het afbeelden van een vrouw in clarissenhabijt en met slechts 

een lam de identificatie lastig maakt. Dit kan zowel Agnes van 

Praag als Agnes van Assisi zijn. Zoals op de icoon "Sint Clara en 

de eerste heiligen van de orde" (zie de vorige pagina), waar Clara 

haar mantel uitspreidt over zes met name genoemde clarissen. 

De tweede van links, "st. Agnes", kan beide zijn. De ouderdom 

van de retabel en het feit dat Agnes van Praag pas in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw heilig is verklaard, maken dat we toch 

kunnen vaststellen dat het hier om Agnes van Assisi moet gaan. 

(Zie ook de afbeelding op de vorige pagina, linksboven). 

Een boek , een staf en/of een lelie  

In andere gevallen draagt Agnes een boek en/of een staf. Dit zijn 

symbolen van haar waardigheid van abdis. En soms heeft ze 

(ook) lelies in de hand of om haar heen, als symbool voor haar 

maagdelijkheid. Ook dit is geen 'eenduidige' aanduiding, want ook bijvoorbeeld Clara van Assisi, 

Agnes van Praag, Coleta van Corbie en Isabella van Longchamps waren als claris maagd én abdis. 

Het Kind Jezus  

Vooral in Spaans-, Portugees- en 

Franssprekende landen komen vaak 

beeltenissen voor waarbij Agnes van 

Assisi het Kind Jezus op de arm draagt; 

ze lijkt zo een vrouwelijke pendant van 

de minderbroeder sint Antonius van 

Padua die ook zo wordt afgebeeld. 

Hierbij hoort de legende dat Agnes het 

Kindje zo lief had, dat het aan haar 

verschenen is en haar een kusje gaf. 

Sinds die dag had zij een vlek op haar 

gezicht. Opvallend is, dat buiten de 

Spaans-, Portugeestalige en Franstalige wereld dit verhaal niet (zo) bekend is; dat wil zeggen, ik ben 

het op geen enkele geraadpleegde Italiaanse, Engelse, Duitse of Nederlandse website of in de 

geraadpleegde boeken tegengekomen. 

Een kruis of crucifix  

Een ander voorwerp dat Agnes soms vasthoudt is een kruis, waarop ze 

liefdevol of vorsend haar blik gericht heeft. Vergelijkbare afbeeldingen 

bestaan er van Franciscus. Deze beeltenis lijkt in te gaan op haar liefde 

voor (het lijden van) Christus, in samenhang met het verhaal waarin 

Agnes driemaal gekroond werd. Maar ook hier moeten we oppassen; 

deze afbeeldingen worden soms ook geïdentificeerd als Clara van Assisi. 

Een bijzondere variant hierop is dit beeld, waar Agnes een Tau-teken vast 

heeft. Ook hier is enkel uit de beschrijving van de eigenaar duidelijk dat 

het echt om Agnes van Assisi gaat. (Zie ook de afbeelding op de volgende 

pagina, linksboven). 



Drie kronen  

Er zijn ook afbeeldingen van Agnes 

van Assisi waar ze drie kronen draagt, 

zoals op het fresco in de Santa Chiara 

en op de omslag van het boekje 

Sant'Agnese d'Assisi van Chiara Lucia 

Garzonio. Dit beeld sluit aan bij het 

verhaal dat Clara haar zag bidden en 

dat ze tijdens het bidden driemaal 

gekroond werd (zie deel 6). Dit is met 

recht het enige type afbeelding waar 

we ons moeilijk kunnen vergissen: 

dergelijke afbeeldingen van Clara van 

Assisi, Agnes van Praag, Coleta van Corbie of Isabella van 

Longchamps komen niet voor. (Zie ook de afbeelding op deel 

1 en, moeilijker zichtbaar, deel 5 - al betreft het hier een 

bloemenkrans).  

 

 

 

Niets 

Tenslotte krijgt Agnes, buiten het habijt, soms helemaal niets 

mee. In dat geval moeten we met de overleverde traditie 

meegaan dat het om Agnes gaat. Het bekendste voorbeeld is 

het fresco in de Cappella San Giorgio/Cappella di Crocifisso di 

san Damiano in de Basilica Santa Chiara. Hier zie je het dan 

ook meteen misgaan: er zijn bronnen die beweren dat dit 

Agnes van Assisi is, maar er zijn ook bronnen die het op Clara 

van Assisi houden. Op de keper beschouwd, is het niet meer 

dan een 'anonieme claris'. (Zie ook de afbeelding op deel 6). 

 

 

 

 

 

 

Citaat van Agnes van Assisi  

"Open je ogen, want de gezondheid van de ogen is je weer geschonken."  

(Tegen een blinde 'Arme Vrouwe' (een claris)) 
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