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De kruisweg 
 
 

 
 

Links 
Kruisbeeld in La Grande Chartreuse, 
Frankrijk.  
Kijk hoe God de Vader en de H.-Geest 
waken bij de gestorven Christus. 
 
 

 
 

Boven links, een suggestief borstbeeld van Christus aan het kruis met de H.-Geest, 
weergegeven als een levensechte duif, tronend op een stuk van het dwarshout van het kruis.  
Boven rechts, glasraam met het lege kruis en de arma Christi en in de basis de tekst 
‘Naissance’. Een glasraam als een samenvatting van de lijdensweek én het paasfeest.  
 
Beide werden vervaardigd door de Franse kunstenaar Arcabas tussen 1973 en 1991 en 
bevinden zich in het ‘Musée d’art sacré contemporain’ in de kerk van Saint-Hugues de 
Chartreuse, nabij La Grande Chartreuse, dat helemaal gewijd is aan het werk van Arcabas.  
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In eigen stad. 
 
In afwachting van een latere uitgebreide versie over het fenomeen  kruisweg, vestigen we nu 
al de aandacht op enkele aspecten van de kruisweg in de kathedraal.  
 
Waar komen bv. die jonge kerels vandaan, met 
hun aureolen? Zij staan op een aantal panelen. 
Wie zijn ze?  
 
 
 
 
 
 
 
Detail van de statie:  
‘Simon draagt gedwongen het kruis’ 
 
 
Eerst enkele algemene overwegingen: 
 
De kruisweg in de kathedraal, is een realisatie van twee 19de-eeuwse kunstenaars:   

 Louis Hendrix (1827-1888), voor de staties 1-4 en 12-14, en  
 Frans Vinck (1827-1903) voor de staties 5-11.  

 
De kruisweg bestrijkt de volledige muur van de uiterste zuiderzijbeuk tussen de 
Venerabelkapel en de vroegere Aalmoezenierskapel.  
De schildering is uitgevoerd op mahoniehout.  

 
De stijl is een voorbeeld van het historisch realisme in de religieuze schilderkunst van de 19de 
eeuw. Dit historisch realisme werd beoefend door Henri Leys die leermeester was van Louis 
Hendrix. Zelf genoot Leys internationale faam met haarfijn geschilderde historische 
genrestukken, denk maar aan de wandschilderingen in het stadhuis.  
  
De kruisweg is de meest monumentale uiting van de historisch-realistische beweging in de 
kathedraal. De voorstellingen zijn zeer helder en met documentaire precisie uitgewerkt. De 
stijl leunt aan bij die van Leys.  
 
Het historisch realisme evolueerde later naar een geïdealiseerde schilderkunst die aansloot bij 
de neogotische beweging. En dit vinden we in kathedraal dan weer terug in o.m. ‘7 smarten 
van Maria’. Deze laat-neogotische schilderingen in de Mariakapel werden gerealiseerd door 
Jozef Janssens tussen 1903 en 1910.    
 
Enkele beschrijvende elementen: 
 
- de kruisweg, met 14 staties, is gesitueerd in een 16de -eeuwse omkadering, met 

achtergronden en kostuums uit die tijd en reminiscenties aan de 16de -eeuwse 
schilderkunst 

- de architecturale omkadering is ontworpen door Durlet.  
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- opmerkelijk is dat de achtergrond van de 14 staties één doorlopend stedelijk landschap 
weergeeft.  

- De namen van de financiers, intekenaars, zijn onder elke statie weergegeven met volledige 
naam (foto links); bovenaan zijn de initialen van de geldschieters verwerkt in een 
monogram waarin de eerste letters van de naam worden gecombineerd met een Griekse 
rho (een gestileerde P, vaak gespiegeld, zoals hieronder) en/of een hart. (Gelijkaardige 
voorstellingen vinden we b.v. ook in de neogotische glasramen van Stalins in de 
noorderzijbeuk). 

 
  

 
 
En wie zijn nu die 2 kerels met hun aureool? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het zijn de twee zonen van Simon van Cyrene, de man die het kruis van Christus droeg. Zij komen  
voor op alle panelen vanaf ‘Simon draagt gedwongen het kruis’ (zie foto p. 2) tot en met ‘Jezus wordt 
ontkleed en met gal gelaafd’ (foto links boven), waar ze door hun vader worden weggeleid.  
 
Ze heten: Rufus, wat ‘de roodharige’ betekent  en Alexander.  
 
Enkel Marcus vermeldt ze als de zonen van Simon, maar hij zegt niet dat ze aanwezig waren bij de 
kruisdraging.  
Mc. 15.21  Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van 
Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis.   
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De evangelisten Matteus en Lucas hebben het over ‘de Cyreneeër, Simon genaamd’ (Mt.27, 32) of 
‘een zekere Simon…, een man uit Cyrene, die van het veld kwam’ (Lc.23, 26). Johannes daarentegen 
zwijgt over Simon: ‘Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit ….’ (Joh. 19, 17).  
 
Rufus en Alexander zouden later een grote rol gespeeld hebben in de verspreiding van het evangelie. 
In Rom. 16:13 laat Paulus een zekere Rufus groeten, maar het is niet duidelijk of het om dezelfde gaat. 
 
Rufus (Rufinus) werd heilig verklaard. Zijn naamdag is 21 november.  
Voor Alexander heb ik geen verwijzing naar een heiligverklaring gevonden, maar het is duidelijk dat 
hij hier, net zoals zijn broer Rufinus, ook een aureool krijgt.  
(toevoegingen zijn welkom!!! info@topa.be) 
 
Kopieën 
 
De kruisweg van de kathedraal was een echt exportproduct: zo werden van deze kruisweg 
door een Brugse firma, ‘Huis Beyaert’, 6 kopieën vervaardigd. Een van die kopieën (1901) 
vinden we terug in de Sint-Jozefskerk van Oostende (overigens een mooie en verzorgde 
neogotische kerk, een bezoekje waard) 
 
Maar op geen enkel van de staties worden de heiligen Rufus en Alexander met een aureool 
weergegeven zoals in de kathedraal. De kruisweg is ook niet als een doorlopend wandtafereel 
opgevat, maar als 14 losse staties geschilderd op zink.  
 

  
 
 
 


