
D E U T R E C H T S C H E B E E L D H O U W E R 
A D R I A E N V A N W E S E L , + 1420- (na) 1489 

In het gebouw van de Illustre 
Lieve Vrouwe-Broederschap te 
's-Hertogenbosch worden twee 
beeldhouwwerken bewaard, blijk
baar de zijvleugels van een groot 
altaar, waarvan op stijl-critische 
gronden het ontstaan omstreeks 
de jaren 1475—'80 moet worden 
bepaald. Zij vertoonen verwant
schap met de werken van de z.g. 
Utrechtsche school uit die tijden. 

De onderwerpen van de beel
dengroepen zijn Keizer Augustus 
met de Sybille en Johannes op 
Patmos. 

Deze kunstwerken, en in het 
bijzonder de beeldengroepen, le
ken de heer P. T . A. Swillens 
zeer belangrijk, ten eerste om de 
buitengewone aesthetische waar
de, ten tweede omdat zij uit een 
periode stammen, waaruit wij tot 
heden al te weinig bezitten. 
Deze overwegingen hebben hem 
aanleiding gegeven, om een onderzoek in de archieven in te stel
len, in de hoop, dat zij notities zouden bevatten, die ons omtrent 
de werken en hun maker, nader zouden inlichten. Deze onder
neming is niet zonder resultaat gebleven. Daarvan getuigt een 
artikel in „Oud-Holland" waaraan wij het volgende ontlenen: 

In het voorjaar van 1475 besloot de Broederschap een nieuw, 
groot altaar te laten maken ten behoeve van haar nieuw te 
bouwen kapel in de St. Janskerk (de tegenwordige H. Sacra
mentskapel), waarover zij weldra de beschikking zou krijgen. Om 
zich inzake deze materie op de hoogte te stellen, zijn de proosten 
naar Antwerpen gegaan en hebben daar „eenre taeffelen besien" 
om „oft gelieft hadde" een dergelijk kunstwerk te laten maken. 
W a t zij in de Scheldestad hebben bewonderd, wordt niet nader 
omschreven. We l echter namen zij, onmiddellijk na hun thuiskomst 
het besluit, om zich in verbinding te stellen met den beeldhouwer 
Adriaen van Wesel te Utrecht. Een zekere Gerrit van Kam(er)ijck 
werd naar de bisschopsstad gezonden, om meester Ariaen van 
Wesel „den beeltmeker" te verzoeken naar Den Bosch te komen 

Adriaen van Wesel. 
Keizer Augustus met de Sybille. 
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om te spreken over het maken van een „Vrouwentaef fe l" . Adr iaen 
van W e s e l schijnt aan deze ui tnoodiging reeds spoedig daa rna 
gevolg te hebben gegeven. D a t blijkt uit de volgende aanteekening: 

„die proesten mit sommigen van der bruederscappen, thonys den maelder !) 
ende sijn soenen 2) met meester Ariaen van Wesel den tafelmaeker verga
dert tot Jan Maes int wijnhuijs om te spreken ende te ordineren die patronen 
ende manieren hoemen die taeffel soude verdingen ende aldair ter selver 
tijt verteert XXV st". 

Adr iaen van W e s e l heeft dus beloofd een ontwerp voor he t 
a l taar te maken, nada t hij de wenschen en ver langens van de heeren 
h a d vernomen. Nie t lang d a a r n a w a s hij wederom in D e n Bosch 
bij Jan M a e s in het wijnhuis, di tmaal in gezelschap van de proosten, 
die zijn teekeningen kwamen zien. H e t schijnt, dat deze de ont 
werpen hebben meegenomen om ze aan de broeders voor te leggen 
en ook zij konden zich met de p l annen vereenigen. Melis van 
Boechem en M a a r t e n van Elmpt namen op zich deze wederom bij 
Adr i aen van W e s e l te Ut rech t te bezorgen, daar zij toch een reis 
in die richting moesten ondernemen. Zij hebben tevens met hem 
een overeenkomst aangegaan . 

Adr iaen van W e s e l had zich verplicht om het a l taar binnen twee 
jaren, en wel omstreeks 1 October ( = B a m i s = St. Baefsmis) 1477 
af te leveren en zou daarvoor 350 Rijnsche guldens ontvangen. 

In den loop van het jaar 1476 moesten de proosten wederom op 
reis, n a a r den H a a g , en namen de gelegenheid w a a r om in Ut rech t 
bij Adr i aen van W e s e l het n ieuwe a l taar te gaan zien 

„of die meester daer naersteliken aen wrocht, off goet werck maecten 
off niet". 

Adr i aen van W e s e l heeft zijn art ist ieken arbeid inderdaad binnen 
den afgesproken tijd afgeleverd en tot volle tevredenheid van d e 
proosten. In het vroege najaar van 1477 zond hij een van zijn 
knechten naa r D e n Bosch met een boodschap voor de bestuurders , 
da t zij het a l taar konden halen. Zij huurden een schip „da t overdect 
w a s " en zijn blijkbaar met dit vaar tu ig mede n a a r Ut rech t geko
men. In Den Bosch werden de s tukken gelost „metter craen", dus 
uit he t schip geheschen, waarui t blijkt, dat , a l thans sommige deelen, 
tamelijk zwaar moeten zijn geweest . 

O n d e r leiding en toezicht van Adr i aen van W e s e l werd het 
a l taar in de kerk opgesteld. Ech te r niet in de nieuwe kapel, w a n t 
die w a s toen nog lang niet gereed. H e t kreeg een „voorloopige" 

*) (1745—76) Thonys den Maelder, = Antonius van Aken ( ±1410—1478— 
79), de vader van Hieronymus Bosch. 

2) Waarschijnlijk Jan Thonyssoen ( ± 1446—1498—'99) beeldhouwer, en 
Anthonius Antoniusz. ( ± 1447—1495—'96), schilder. Zij waren beiden in het 
bedrijf van hun vader werkzaam. Zie over hen: Jan Mosmans, Jheronimus 
Anthonis-zoon van Aken alias Hieronymus Bosch (1947), blz. 74. 
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opstelling in de oude kapel aan de westzijde van de nieuwe, die 
echter minder ruim was. 

De artistieke arbeid van Adriaen van Wesel schijnt zeer in den 
smaak van de proosten en broederschapsleden te zijn gevallen. Zij 
hadden in Den Bosch voor een herberg voor den meester, zijn 
huisvrouw en zijn knechten gezorgd en daar kwamen zij hem 
bezoeken en dronken een goed glas wijn. 

Na deze notitie wordt de naam van Adriaen van Wesel niet 
meer in de rekeningen vermeld. Zijn werk in Den Bosch was ten 
einde gebracht. 

Toen het altaar op zijn voorloopige plaats eenmaal was opge
steld, werd het — eveneens voorloopig — van gordijnen voorzien 
om het te kunnen sluiten. Eerst in 1488—'89 besloot men deze te 
doen vervangen door twee luiken „die men soude doen stofferen". 
Dit beschilderen geschiedde door niemand minder dan Hieronymus 
Bosch, die in 1486 lid van de Broederschap was geworden en zelfs 
op Nieuwjaarsdag van 1488 door de proosten was uitgenoodigd 
tot hun „zwanenmaaltijd", wat als een bijzondere onderscheiding 
moest worden opgevat. Wellicht is dit gebaar voor Hieronymus 
Bosch aanleiding geweest om het nieuwe altaar met door zijn hand 
beschilderde luiken te voorzien. Als onderwerp had hij gekozen de 
geschiedenis van Abigael en Nabal. Hij beschilderde echter alleen 
de buitenzijden. Dit schilderij (of deze schilderijen?) van Hiero
nymus Bosch bezitten wij, helaas, niet meer. 

Eindelijk, in 1493, werd het altaar van Adriaen van Wesel naar 
de nieuwe kapel overgebracht. 

Ongeveer vijftien jaren later heeft het altaar wederom alle aan
dacht van de proosten. In 1508 besloot men het geheele werk zoo 
fraai mogelijk te laten polychromeeren. Nog in hetzelfde jaar werd 
daarmede een begin gemaakt. Bij deze werkzaamheden gaven 
— op verzoek van de proosten — Hieronymus Bosch en de bouw
meester van de St. Jan, Jan Heijns, adviezen. 

Alle gegevens tezamen genomen, meenen wij daaruit te moeten 
concludeeren, dat het altaar uit vele deelen (kasten) of „backen" 
was samengesteld, in elk een bepaald tafereel dat met het leven 
van Maria in verband stond, doch die tezamen een eenheid vorm
den. Naast de groote nis als middendeel, zijn er waarschijnlijk aan 
weerszijden meer kasten geweest, in eenige rijen boven elkaar 
geplaatst. Daarmede wordt ook de mogelijkheid van het sluiten 
van het altaar met de kasten zelf (waarvoor de scharnieren) en het 
beschilderen van de achterzijde verklaard. 

Er is, meenen wij, niet te twijfelen aan het auteurschap van 
Adriaen van Wesel inzake deze beelden. In de Bossche archieven 
wordt hij duidelijk als de ontwerper en de maker van het altaar 
genoemd. Het blijkt ook uit de vele bijzonderheden hierboven 
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omschreven, als den tijd van ontstaan, de onderwerpen, de beschil
dering der achterzijden, de verven (die gelijk zijn aan die in de 
rekeningen vermeld), enz. doch ook omdat er in de archieven van 
de Broederschap noch van de St. Janskerk, in die jaren van een 
ander altaar sprake is. De beide fragmenten zijn bovendien reeds 
eeuwen achtereen in het bezit van de Broederschap. 

Er is een treffende verwantschap tusschen de beide, hier bespro
ken beeldengroepen van Adriaen van Wesel en die van de groep 
der „Musiceerende Engelen "in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
De compositie, technische uitvoering, draperie, gelaatsexpressies, 
de bewerking der handen, de wijze waarop de grondvlakken zijn 
behandeld, de verwerking van het haar, de vleugels der engelen, 
de houdingen en gebaren zijn in alle volkomen gelijk en verraden 
eenzelfden maker. Deze groep heeft dezelfde afmetingen als die 
van Adriaen van Wesel. Om deze redenen is de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat ook de groep der „Musiceerende engelen" tot het 
altaar van Adriaen van Wesel heeft behoord, waarin het onder
werp en de compositie volkomen zouden passen. De naam „Musi
ceerende Engelen", dien deze groep allengs heeft gekregen, dankt 
zij aan de figuren in den voorgrond. In feite is het een voorstelling 
van de „Aanbidding der Herders". 

In het Rijksmuseum te Amsterdam wordt nog bewaard een 
„Knielende Madonna", eikenhout. Het is een fragment uit een 
groep, die de „Geboorte van Christus" tot onderwerp had. Met de 
groep der „Musiceerende Engelen" en een thans niet meer bekende 
groep van de „Aanbidding der Koningen" vormde zij de gewone 
trilogie van Kerstmis. Dit fragment is — om gelijke redenen als 
hierboven is uiteengezet — van denzelfden maker als van de vorige 
groepen. 

Een ander meesterwerk — zeker het belangrijkste van alle hier 
genoemde — „Het sterfbed van de H. Maria" in het Rijksmuseum 
te Amsterdam, is zonder eenigen twijfel van denzelfden kunstenaar. 
Het is echter grooter dan de andere. 

Bij al deze werken sluit, stijlcritisch beschouwd, aan de groep 
„De ontmoeting van Maria en Elizabeth", in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. v 

In onze aantekeningen — zo merkt de heer Swillens verder 
op — bewaarden wij reeds vele jaren een aantal levensbijzonder-
heden over Adriaen van Wesel, waaruit zijn loopbaan over een 
periode van 42 jaren temidden van de Utrechtsche gemeenschap 
is te volgen, waaruit ook blijkt, dat hij vele belangrijke werken 
heeft uitgevoerd. Reeds in 1447 wordt zijn naam vermeld als een 
der twee bestuurders (dekens) van het schildersgilde te Utrecht. 
Hij bekleedde deze post nog herhaaldelijk in latere jaren, het 
laatst in 1481, doch steeds in gezelschap van een anderen meester. 
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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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