
Als beeldhouwer wordt hij genoemd in 1480, toen hij drie beel
den — Sint Maarten, Sint Gregorius en Sint Sebastiaan — voor 
het hoofdaltaar van de Domkerk leverde. 

Hij heeft echter veel belangrijker opdrachten gehad. Dirck van 
Bleijswijck vermeldt in zijn „Beschrijvinge der Stadt Delft", (1667), 
blz. 209, een oud handschrift, waarin de voornaamste gebeurtenissen 
inzake de Nieuwe Kerk worden verhaald, o.m.: 

„Anno 1484 worde besteedt Meester Adriaen t'Utrecht, Beelde-snijder, 
te maecken een hoech Outair gelijck hij te voiren een gemaeckt hadde 
tot Sinte Marien upt hoech Outair, ende quam omtrent twee Jairen dair 
nae, ende coste in als duijsent Rinsgulden current, ende die oude Tafel 
worde geset after in den Trans upt Outair dairse te voiren gestaen hadde". 

Helaas ontbreken uit dien tijd de archivalia betreffende de 
St. Mariakerk te Utrecht, die ons over het hoofdaltaar of over den 
arbeid van Adriaen van Wesel kunnen inlichten. Tot heden is er 
geen enkel werk bekend, dat met dit altaar in verband kan worden 
gebracht. 

In 1487—'88 werden aan Van Wesel gelden uitbetaald voor de 
levering van drie beelden in de Buurkerk te Utrecht. 

In 1489 maakte hij een ,,voet" (predella?) voor het altaar in de 
Domkerk, die met beelden versierd was. 

Het is tot heden niet gelukt om deze werken of fragmenten 
daarvan terug te vinden. 

N a dit jaar is zijn naam niet meer in de archieven te ontdekken; 
hij was wellicht toen of kort daarna overleden. Wij moeten aan
nemen, dat Adriaen van Wesel, toen hij in 1447 voor de eerste 
maal tot bestuurder van het gilde werd aangewezen, reeds „meester" 
was, en — gelet op zijn meer dan veertigjarige werkzaamheid — 
nog betrekkelijk jong, ongeveer 25 à 30 jaren oud zal zijn geweest. 
Op deze gronden zou zijn geboortejaar omstreeks 1420 bepaald 
moeten worden. 

Zijn naam doet vermoeden, dat hij uit Wezel, dus uit de Rijn
streek afkomstig was. 

Adriaen van Wesel was ongetwijfeld een groot kunstenaar. Zijn 
beide beeldengroepen getuigen van een sterke artistieke persoon
lijkheid, van een voornaam en poëtisch gestemd naturalisme, van 
een overtuigde vormbeheersching en vooral van een levendig 
dramatisch en expressief vermogen, krachtig en innig menschelijk. 

E E N NATIONAAL PARK DER OOSTELIJKE 
VECHTPLASSEN. 

Ir. J. Loeff schrijft in „Natuur en Landschap", het orgaan van 
de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming een 
artikel over de Vechtplassen, waarin hij uiteenzet waarom het 
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Vechtplassengebied moet worden erkend en derhalve behouden 
moet blijven als Nationaal Park — dus als een onaantastbaar bezit 
van het Nederlandse Volk. Aan dit artikel ontlenen wij het 
volgende: 

De voornaamste eenheid van dit gebied wordt gevormd door 
het bijna ononderbroken complex van plassen, dat zich uitstrekt 
van de Loodijk in het Noorden tot het Tienhovensch kanaal in 
het Zuiden. 

In het Noorden de plassen van Nederhorst den Berg en 
Ankeveen. 

De plassen van Kortenhoef liggen verder Zuidwaarts. 
In Utrecht liggen wat men in het algemeen de Loosdrechtsche 

Plassen noemt. In het Westen eerst de grote open plas van 
Loenecveen, een prachtig element in het landschap en het rein-
waterbekken voor de Amsterdamse waterleiding. Benoorden Oud-
Loosdrecht ligt de Vuntus, in het Westen met veel open water 
en een zich ontwikkelend sportleven, in het Oosten meer begroeid 
en doorspekt met cultuurland. 

Bezuiden Oud- en bewesten Nieuw-Loosdrecht en Breukeler-
veen liggen de eigenlijke Loosdrechtsche Plassen, weinig karakte
ristiek verdeeld in de Ie, 2e, 3e, 4e en 5e Plas, de laatste twee 
gelegen in de gemeente Breukelen St. Pieters. Deze plassen zijn 
een lustoord voor de watersport, dat door geen enkel ander 
plassengebied wordt overtroffen. 

W a t de landschappelijke schoonheid betreft, staat het door de 
talrijke eilanden, de grote uitgestrektheid, gepaard aan vele meer 
intieme gedeelten en de prachtige achtergrond, in het Wasten 
gevormd door de begroeiing van de Vecht in het Oosten door het 
hooggelegen Gooi, zelfs boven Friesland. 

Een druk en nog groeiend gebruik maakt de watersport van 
deze plassen. En toch vinden we beoosten de Ie, 2e en 3e plas 
een vrijwel ongerept natuurgebied van grote rijkdom, waar 
Natuurmonumenten op een zeer bijzonder gedeelte beslag heeft 
weten te leggen. 

Bewesten de 4e en 5e Plas ligt de Kievitsbuurt, landschappelijk 
prachtig door de afwisseling van begroeide legakkers en open 
water, jammer genoeg door Breukelen vrijgegeven voor huisjes
bouw. Beoosten 4e en 5e plas ligt de Breukeletveensche Plas, soms 
stille plas genoemd, omdat hier weinig watersport wordt bedreven. 
Uit landschappelijk oogpunt is deze plas belangrijk. 

Al deze plassen vormen een vrijwel aaneensluitend geheel, alleen 
onderbroken door de drooggelegde Horstermeer, een weinig fraaie 
polder, waaraan t.z.t. in het grote plan een zeer nuttige taak kan 
worden gegeven. 

Dit gehele Oostelijke Vechtplassengebied vormt een prachtig 
landschap van grote waarde, zowel uit natuurwetenschappelijk 
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oogpunt als om de recreatiemogelijTcneden, die het biedt, In het 
overbevolkte Westelijk deel van ons land vinden wij hier een uit
gebreid, grotendeels natuurlijk landschap met een 2eer bijzonder, 
een uitzonderlijk Nederlands karakter. Een juweel van onschat
bare waarde! Dit landschap moet ongerept behouden blijven en 
dat kan slechts als we het beschouwen als een onverbrekelijk ge
heel als een kostbaar bezit van ons land, als een Nationaal Park. 

Nog steeds worden onze plassen en moerassen bedreigd door 
tal van gevaren en dagelijks nog worden ze aangetast. Ondanks 
de lijst van het Nationale Plan, waarop een deel van deze natuur
gebieden voorkomt, duiken telkens weer plannen op tot inpol
dering en drooglegging of peilverlaging. 

Van een algehele drooglegging, waartoe nog in 1920 door een 
in 1911 ingestelde Staatscommissie werd geadviseerd, zal zeker 
nooit meer iets komen. Toch noem ik dit plan, omdat er in het 
rapport enkele zeer leerzame zinsneden voorkomen. 

Bij de schaduwzijde van de beoogde drooglegging wordt gezegd: 
„naast de visserij kan het vreemdelingenverkeer worden genoemd, 
dat in het bijzonder gedurende de laatste jaren in Kortenhoef en 
Loosdrecht tot enige ontwikkeling is gekomen. Hoewel de 
commissie niet over statistische gegevens beschikt betreffende het 
aantal personen, die in dit bedrijf geheel of gedeeltelijk een bestaan 
vinden, zo meent zij toch wel te mogen aannemen, dat door het 
ophouden van het vreemdelingenverkeer in deze streek de be
langen van slechts weinige gezinnen zullen worden geschaad." 
En verder: „Wanneer de plassen eenmaal zijn drooggelegd en 
de aldus verkregen gronden in cultuur zijn gebracht, dan zal er 
— ook in aanmerking genomen het verlies aan natuurschoon en 
het gemis van een gunstig gelegen sportgebied —- waarschijnlijk 
niemand worden aangetroffen, die de droogmaking met dit verlies 
en het hierboven bedoelde gelijke offer te duur gekocht acht". 

Dit schreef een objectief oordelende deskundige staatscommissie 
slechts een kwart eeuw geleden. Hoezeer heeft de ontwikkeling 
deze veronderstellingen achterhaald. Welk een volkomen onmoge
lijkheid zou het nu geacht worden, de Loosdrechtsche Plassen 
droog te leggen. Hoe leerzaam is zo een oude uitspraak, ook voor 
de planologen van nu. W a n t wie had de ontwikkeling van 
Loosdrecht voorzien? En wie kan voorzien, hoe deze streek als 
natuurgebied zich verder zal ontwikkelen als waarde voor de 
bevolking van ons land? 

En toch wordt de schoonheid en rijkdom van dit gebied dagelijks 
aangetast. Dagelijks rijden de vuilniswagens van Bussum en 
Hilversum af en aan en lossen zij hun ongure last in het 
Ankeveensche en in Kortenhoef. Dagelijks wordt zand gewonnen 
uit de Spiegelpolder en wordt gewerkt aan het hoogst ontsierende 
zanddepót in deze plas. Het bouwen van zomerhuisjes, nu door 
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materiaalschaarste beperkt, is in de Loosdrechtsche Plassen onder 
Breukelen, in Kortenhoef en Maarseveen een actief gevaar, een 
aantasting, die niet aanvaardbaar is. In Loosdrecht duiken weer 
plannen op voor het ontsluiten voor landhuizenbouw van een 
deel van het rijkste natuurgebied van deze Gemeente. Ook het 
verkeer vraagt zijn offers. Wie de oude Bloklaan heeft gekend 
als een bekoorlijk wegje, kan geen vrede hebben met de rechte 
baan met aan weerszijden niet in het landschap passende liguster
heggen, die de ingenieurs er van gemaakt hebben. 

Daarom stellen wij voor, dit Oostelijk Vechtplassengebied te 
maken tot een Nationaal Park. 

Hoe stellen wij dat ons voor? Niet als een statisch iets. Dit 
wordt een Nationaal Park, waarin dorpen liggen en mensen wonen. 

De invloed van de mens zal er niet te ontgaan zijn en wij willen 
dit ook niet. Zoals de natuur dynamisch werkt en er een ononder
broken ontwikkeling plaats vindt, zo zal ook het gehele landschap 
als iets dynamisch moeten worden gezien. Maar bij de ontwik
keling, die plaats vindt, zal het oog steeds gevestigd moeten blijven 
op de belangen van natuur en landschap en op het bestaansrecht 
van andere levende wezens dan de mens. ' 

Landbouw en veeteelt zullen niet gehinderd mogen worden; 
zij passen ook in dit landschap, vooral het veehoudersbedrijf. 
Maar voorkomen moet worden, dat bijvoorbeeld verspreide gras-
cultuur ontsierend gaat werken, dat door bemesting bepaalde uit 
biologisch oogpunt bijzondere terreinen hun waarde verliezen. Er 
zijn b.v. terreinen, die bij de gratie van de zeis hun waardevolle 
flora behouden, die als ze niet gemaaid werden, zouden dicht
groeien met houtgewas, maar die door bemesting hun natuur
waarde zouden verliezen. 

Visserij, jacht, rietsnijden, kruidenzoeken zullen moeten blijven. 
Maar er moeten vrijplaatsen blijven voor het wild, er moeten 
plaatsen zijn, waar geen sphagnum gewonnen mag worden. 

Er zullen gebieden zijn, die door het aanleggen van enkele 
fiets- en wandelpaden ontsloten worden en bereikbaar gemaakt, 
hoezeer het gebrek aan opvoeding tot verblijf in de vrije natuur 
bij ons volk ook een gevaar vormt. Wij moeten hopen op ver
betering. Maar andere gebieden moeten gesloten blijven voor 
talrijk bezoek. Gewaakt zal moeten worden tegen vestiging van 
industrieën, die het landschap zouden schaden, die een bevolkings
concentratie zouden meebrengen, die waterverontreiniging te 
weeg zouden brengen. 

Voor elk onderdeel van het Nationale Park zal een bestemming 
moeten worden vastgesteld. Daar zullen ontspanningsgebieden 
zijn: plassen, die voor de watersport aangewezen worden en die 
zo mogelijk met elkaar in verbinding staan. 

Hier zal ook gezwommen worden, maar de zweminrichtingen 
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zullen hun juiste plaats moeten krijgen, zo ook de jachthavens 
en botenloodsen. 

De omgeving van de meer verspreid gelegen plaatsen zou zo 
weinig mogelijk verontrust moeten worden. Ik denk aan het 
Naardermeer, ook aan de plassen bezuiden het Tienhovensche 
kanaal. Wanneer daar de ruilverkaveling, die op het programma 
staat, tot stand wordt gebracht, moet gezorgd worden, dat de 
plassen niet alleen niet daaraan worden opgeofferd, maar ook, dat 
deze niet komen te liggen in een z.g. cultuursteppe. 

Stuk voor stuk en weloverwogen zal deze prachtige streek 
moeten worden ingedeeld en er zal een voortdurende waakzaam
heid nodig zijn, dat de bestemmingen, die worden aangewezen, 
worden nageleefd. 

Slechts, wanneer de meest waardevolle gebieden in bezit komen 
van een lichaam, dat ze werkelijk wenst te beschermen en te 
beheren in de geschetste geest, zullen die veilig zijn. Er zal dus 
moeten worden nagegaan, welke gebieden hiervoor in aanmerking 
komen. Ik betwijfel of één of meer der bestaande lichamen geschikt 
is om zich dit bezit te verwerven. Eerder denk ik aan een stichting, 
waarin zowel het Rijk, de provincies en de gemeenten, als 
lichamen zoals Natuurmonumenten en de Provinciale Land
schappen deelnemen. En bij de gemeenten denk ik niet alleen aan 
de dorpen in de streek maar ook aan Amsterdam, aan Utrecht, 
aan de Gooische plaatsen. 
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