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Hoewel de kruisweg van Lesve weinig gekend is, betreft het één van 
de opmerkelijke werken van de 16e eeuw van onze streek. Het heeft 
trouwens de gebruikelijke naam aan de auteur gegeven want geen enkele 
handtekening noch archief hebben tot nu toe zijn identiteit onthuld.
Daarom was het vooral op basis van stijlverwantschap mogelijk om 
een goed aantal werken te verenigen rond de kruisweg. Die in stappen 
uitgevoerde toeschrijving gaat vandaag nog door. Zo zijn er nu 38 
werken aan de Meester van de kruisweg van Lesve toegeschreven. De 
kruisweg van Lesve werd als vergelijkingspunt gekozen omwille van zijn 
artistieke kwaliteit en zijn authenticiteit.
Werken van de Meester van de kruisweg van Lesve zijn verspreid 
binnen een straal van een vijftigtal kilometer rond Dinant en Ciney 
gevonden. In één van die steden bevond zich waarschijnlijk het atelier 
van de kunstenaar.

Men heeft geen enkel werk van de Meester van Lesve met zekerheid kunnen dateren. Het is de kledingstijl van 
de personages (vierkante halsuitsnijding, schoenen met vierkante toppen, de hoofddeksels) en de behandeling 
van de stoffen (zoals veelhoekige plooien) die het mogelijk maken om de werken in de periode van 1520-1530 
te plaatsen. Men kan met zekerheid stellen dat de kunstenaar zijn kunst in de eerste helft van de 16e eeuw 
beoefende.

Deze anonieme beeldhouwer werd heel waarschijnlijk opgeleid in een Brabants atelier of in een sterk door de 
Brabantse stijl beïnvloed atelier van de Maasstreek. Op zijn beurt inspireerde de Meester van Lesve later wellicht 
de Meester van de kruisweg van Waha.

Om te overleven en een goed niveau aan te 
houden waren de beeldhouwers genoodzaakt 
om een flink aantal werken te produceren. 
Overigens pasten de ateliers de kwaliteit van 
hun productie aan in functie van de gevraagde 
prijs. Zo komt het dat er in het oeuvre van de 
kunstenaar evenzeer werken van heel mooie 
kwaliteit, zoals die van de kruisweg van Lesve, 
als stereotiepere werken van gewone kwaliteit 
voorkomen. 

De «Meester van de kruisweg van Lesve», 
een ongekende kunstenaar

Kaart van de verspreiding van de werken toegeschreven 
aan de Meester van de Kruisweg van Lesve ©  uittreksel van 

M. LEFFTZ et M. Van RUYMBEKKE, «Les maîtres du calvaire», 
2000, p. 81.

Kruisweg van Filée (Ohey), detail van de 
Maagd en van Johannes tentoongesteld in 
het Musée des Arts anciens du namurois © 
Musée des Arts anciens du namurois, 2013.

Anna te Drieën, 
Houyet, église de 
l’Assomption de la 

Vierge  (kerk)
© KIKIRPA, 2001

Sint Lupicinus, Lustin, 
église Saint-Lupicin 

(kerk)
© KIKIRPA, 2000



Patrimoine culturel

Au cœur
     de votre culture

De kruisweg 
Polychrome eik, rond 1525-30 (schatting te bevestigen), Meester van de kruisweg van Lesve.

Iconografie
De kruisweg van Lesve bestaat uit een stervende Christus op het 
kruis omringd door Johannes aan zijn linkerzijde en de Maagd aan zijn 
rechterzijde. 
De scène illustreert een fragment van het Evangelie van Johannes, 
verzen 25-27 waarin Johannes en de Maagd met leed moeder en zoon 
worden, een voorstelling van de door het kruis verloste mensheid.

Elk uiteinde van het kruis is voorzien van een vierblad (de vorm 

van een klavertje vier) en�relief telkens geïllustreerd met een symbool van de vier evangelisten: 

Johannes drukt zijn leed uit door zijn 
handen te vouwen. Hij draagt geen 
schoeisel, een typische eigenschap van 
de apostelen. 

kruisweg van Lesve, overzicht. 
Het kruis had nog zijn voetstuk 
dat de Calvarieberg uitbeelde. 
Rond 1930 (?). © Nells. 

 Kruisweg van Lesve, hoofd van Christus – 
detail (© G.Focant – AWaP, 2019)

Detail van de Maagd ten 
voeten uit (© G.Focant – AWaP, 
2019)

 Kruisweg van Lesve, hoofd van Johannes 
(© G.Focant – AWaP, 2019)

De Maagd wendt zich 
van Christus af en haar 
draaibeweging doet bijna 
haar mantel afvallen. 

WE ZIEN :  
De stervende maar serene Christus

de adelaar 
voor Johannes

de stier 
voor Lucas

de leeuw 
voor Marcus

de engel 
voor Matteüs 

(© G.Focant – AWaP, 2019) (© G.Focant – AWaP, 2019) (© G.Focant – AWaP, 2019) (© G.Focant – AWaP, 2019)



Patrimoine culturel

Au cœur
     de votre culture

Een overgangsstijl 
tussen gotiek en renaissance

De beeldhouwwerken van deze kunstenaar vertegenwoordigen een 
overgangsstijl tussen de gotiek en de renaissance.
Van de constante stijlkenmerken waargenomen bij de Meester van 
Lesve herkennen we deze in de beeldengroep: 

•  de stoffen die nauw de krommingen van het lichaam volgen en zo de 
vormen geometrisch maken

•  rijzige en compacte silhouetten, vrij kleine hoofden, hoge tailles 
•  lange gezichten
•  vastgehouden draperingen  
•  personages die meestal rusthoudingen aannemen

GOTISCHE TRADITIE

Bij de kruisweg van Lesve, vertonen de Christus en het kruis nog een vrij stijve en 
rechte houding, nog onder sterke invloed van de middeleeuwse traditie. De uiteinden 
met vierblad van het kruis vormen ook een kenmerk uit de gotische traditie. 

DE ESTHETIEK VAN DE RENAISSANCE
Voor de Christus betekenen de drapering met asymmetrische plooien en het lange serene gezicht een 
openheid voor de nieuwe esthetiek van de renaissance. 
De beelden van Johannes en van Maria belichamen nog meer die nieuwe 
esthetiek van de renaissance door

•  de asymmetrische houding met scheve heupstand en hun gebogen hoofd,
•  de uitdrukking van een intense bezinning,
•  de licht verkrampte gelaatstrekken, de melancholische blik maar ook de pruilmond.

Kruisweg van Lesve, Maagd en 
Johannes © Kikirpa 1960

Kruisweg van Lesve, Christus 
aan het kruis © G. Focant – 
AWaP, 2019

Kruisweg van Lesve, gezicht van de 
Maagd © G. Focant – AWaP, 2019

Kruisweg van Lesve, detail van 
het kruis, vierblad, voor de 
restauratie van 1959 © Kikirpa, 
1960 

Maagd rug- en vooraanzicht 
© Kikirpa 1960 

Detail Johannes 
© G. Focant – AWaP 2019
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De geschiedenis van de 
kruisweg en van zijn kapel 
Eerste gekende voorstelling van het dorp Lesve op een illustratie 
van de Albums van Croÿ. De kerk van Lesve is omringd door een kerkhof.  

Bouw van de nieuwe Saint-Wilmar kerk in Lesve.
In�1692�wordt�de�kerk�verwoest�door�de�troepen�die�Namen�belegeren.�Ze�lijkt�pas�herbouwd�te�zijn�tussen�1760�en�1763.�
Een�ruimere�zone�werd�toen�door�de�plaatselijke�heer�afgestaan�om�een�nieuwe�kerk�te�bouwen.�De�vroegere�kerk�werd�
afgebroken�en�de�bouwmaterialen�opnieuw�gebruikt.

Eerste schriftelijke vermelding  van de kruisweg voor de vernieuwing van 
de verf alsook van de kapel voor de herstelwerkzaamheden aan het dak en 
het witten van de binnen- en buitenmuren. 

We�bezitten�geen�enkel�document�in�verband�met�de�installatie�van�de�kruisweg�
of�een�beschutting�ervoor�op�het�kerkhof.�De�locatie�van�de�kruisweg�van�Lesve��
voor�de�bouw�van�de�kapel�blijft�voorlopig�een�raadsel.�Was�de�kruisweg�al�op�dit�
kerkhof�voor�de�19e�eeuw?�Dieper�historisch�onderzoek�zal�misschien�antwoord�op�
die�vraag�bieden.

Restauratie van de kruisweg door het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

Restauratie van de kapel. 

1609

Adrien de Montigny,  zicht van de dorpen Arbre 
en Lesve, 1604-1605, uittreksel van J.-M. Duvosquel 
(ed.), Albums de Croÿ, t. XIV, Comté de Namur, II, 

Bruxelles, 1986, pl. 79.

Saint-Wilmar kerk © G. Focant – AWaP, 2019

Kapel van het kerkhof – chevet 
© G. Focant –AWaP 2019

Saint-Wilmar kerk © Kikirpa, 1973 

1760
1763

1876

1959

1967
1969

Kapel van het kerkhof – chevet 
© G. Focant –AWaP 2019
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Opname van de kapel en van de kruisweg op de monumentenlijst.

Het kerkhof komt op de monumentenlijst als deel van de hele zone 
van het kasteel. 

Opberging van de Maagd en van Johannes in de kelder van het 
gemeentehuis.

2 deskundigenrapporten met betrekking tot de staat van de ringmuren 
en van de kruisweg van het kerkhof van Lesve door George DURIEUX, 
expert voor de Provincie Namen wat betreft technische bijstand, wijzen 
op de dringende noodzaak om de ringmuren van het kerkhof, de kapel 
en de kruisweg te restaureren. 
 

Restauratie van de kruisweg en overplaatsing in de Saint-Wilmar kerk 
van Lesve binnen het kader van de samenwerking «Provincie Namen – 
Gemeenten», fase 1.

Restauratie van de kapel van het kerkhof.
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Plan van het centrum van het dorp van Lesve met de 
erkende monumenten © G. Durieux, 2011.

Kapel voor de restauratie, 2013 © Collart - SPW
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Restauratie van de kapel, 
aanzicht, Inasep, 2014

Chapelle du cimetière
© G. Focant –AWaP 2019


