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WESTERHOUT NA ADRIAAN SNOEK: 

MONTSCHE EN MICHAEL 

 

HENK VAN DER EIJK 

 

De voormalige buitenplaats Westerhout, gelegen op de grens van Haarlem en 

Heemstede, werd onlangs in verband gebracht met de achttiende-eeuwse 

landmeter/tuinontwerper Adriaan Snoek (c1717-1796). Uit een bewaard 

gebleven rekening bleek dat Snoek gedurende de winter van 1775-76 aan een 

volledig nieuwe inrichting van de tuin werkte.
1
 

Ontwerptekeningen ontbreken echter, en de enige bron die een indicatie geeft 

van de tuinaanleg dateert van bijna een kwart eeuw later: de Caart figuratif van 

den Haarlemmer Hout met de daar naast aangeleegene buytenplaatsen en 

tuynen uit 1799 (afb.1).
2
  

Hoeveel die kaart laat zien van de aanleg van Snoek, is de vraag. Niet alleen 

vanwege de inmiddels verstreken decennia, maar ook vanwege de schaal van 

de kaart: deze toont de volledige Haarlemmerhout en een aanzienlijk deel van 

directe omgeving, zodat aan de betrouwbaarheid van de weergave van een 

individuele tuin kan worden getwijfeld.  

Helemaal onbetrouwbaar is die weergave met betrekking tot Westerhout echter 

zeker niet. De laan die achter het huis is getekend, blijkt sterke overeenkomsten 

te vertonen met de door ontwerper Snoek gegeven omschrijving ervan: ‘een 

Capitale laan voor het midde van het Huijs, met sijn breede pade aan bijde de 

sijde van de boome’ (afb. 2).
3
 Bovendien wijst de titel van de kaart expliciet op de 

buitenplaatsen rondom de Hout, wat enige betrouwbaarheid suggereert. 

 

Toch zijn er aanwijzingen dat de aanleg van Westerhout op de Caart figuratif 

slechts ten dele het werk van Snoek is en dat er in de tussenliggende periode 

wijzigingen zijn aangebracht. Snoek ontwierp naar eigen zeggen zowel een 

slingerbos, als een ‘Engels bossie’, maar op de Caart figuratif is van een 

slingerbos geen sprake meer. Informatie uit het archief van eigenaar Jan Jacob 

Brants (1741-1813) wijst op aanvullende (ontwerp-)werkzaamheden door in ieder 

holwerda
Typewriter
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geval twee bekende achttiende-eeuwse tuinarchitecten.
4
 Beiden behoorden tot 

de generatie na Snoek en legden modernere tuinen aan dan hij. In dit artikel 

wordt getracht de ontwerpen voor Westerhout door Johannes Montsche (1734-

1799) en Johann Georg Michael (1738-1800) voor zover mogelijk te lokaliseren 

aan de hand van de Caart figuratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1. Caart Figuratif van den Haarlemmer Hout met de daar naast aangeleegene 
buytenplaatsen en tuynen, door: Capitein-Ingenieurs G.J. le Fèvre de Montigny en C.C. 
van Hooff.

5
 Het noorden ligt op deze kaart beneden. De rode cirkel geeft de locatie van 

Westerhout aan, gelegen ten westen van de Haarlemmer Hout. 
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Afb. 2. Detail van afbeelding 1. De grenzen van de tuin van Westerhout aan het einde van 
de achttiende eeuw, weergegeven op de ondergrond van de Caart figuratif uit 1799. Het 
noorden is nu boven. 

 

JOHANNES MONTSCHE, DE VASTE TUINMAN VAN BRANTS 

Terwijl Snoek aan de tuin van Westerhout werkte, was Brants op zoek naar een 

nieuwe woning in Amsterdam. In het voorjaar van 1776 kocht hij aan de 

Herengracht ‘over de Bergstraat’ een dubbel koopmanshuis.
6
 De aanschaf van 

dit huis ten noorden van de Leliegracht, markeert tevens het begin van een bijna 

twintig jaar durende werkrelatie tussen Brants en Johannes Montsche: vanaf juli 

1776 startte hij met de verzorging van de tuin van Brants’ nieuwe grachtenpand.
7
 

 

Na een jaar was Brants blijkbaar dermate tevreden, dat hij Montsche met enige 

regelmaat inschakelde op zijn buitenplaats. In het kasboek van Westerhout 

komen eind 1778 enkele posten voor met betrekking tot de boomgaard en 

moestuin, die door Snoek ruim twee jaar eerder ten zuiden van de ‘Capitale laan’ 

waren gesitueerd.
8
 Een werkman kreeg betaald voor het opruimen in de 
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boomgaard, en het hele terrein, inclusief moestuin, werd omgespit. De moestuin 

werd in zijn geheel in noordelijke richting verplaatst, naar het land tussen de 

Meester Lotte Laan en het Hazepatersveld, een terrein dat Brants een aantal 

jaren eerder had gekocht.
9
 Deze grond lag achter de huizen aan de Wagenweg, 

die werden bewoond door een smid en de kwekers Moerbeek -beiden hadden 

waarschijnlijk genoeg aan een klein stukje buitenruimte.
10

 Hier komen we later 

nog terug. 

Een kasboeknotitie uit juli 1779 (‘a. J. Montsche voor teekening &c
a
 van de Eng. 

bogd.’) geeft aan wat er voor boomgaard en moestuin in de plaats kwam.
11

 Dit 

‘Eng. bogd.’ staat voor ‘Engelse boomgaard’, een term die vaker aan het einde 

van de achttiende en begin negentiende eeuw wordt gebruikt. Hoe zo’n 

boomgaard eruit zag, is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Tromp schrijft hierover: 

‘Bij de ‘Engelse Boomgaard’ moeten wij er waarschijnlijk vanuit gaan, dat de 

boomgaard op onregelmatige wijze met slingerpaden was aangelegd.’, maar dit 

is een omschrijving die niet op contemporaine bronnen lijkt te berusten.
12

  

Op de Caart figuratif is ten zuiden van de laan een rechthoekig, met 

slingerpaden doorkruist terrein weergegeven. Dit zou de Engelse boomgaard 

van Montsche kunnen zijn, maar dan wel in een vorm die afwijkt van zijn 

oorspronkelijke ontwerp. Montsche werkte in 1781 namelijk alweer aan diezelfde 

boomgaard: Brants betaalde hem voor ‘veranderen in de Eng. bog in 1781’.
13

 Uit 

een rekening van Montsche blijkt dat hij inderdaad in februari 1781 in de 

boomgaard was om te ‘meten’, waarna hij op 7 maart ‘verder de boomgaart 

[heeft] afgedaan’.
14

 In april 1781 leverde Johannes Montsche ‘sintels en vragt’, 

hij kreeg er veertig gulden voor betaald.
15

 Vermoedelijk dienden deze sintels als 

(half)verharding in de omgeving van de poort, maar mogelijk werden zij (ook) 

gebruikt voor de paden in de boomgaard.
16

 

 

Afgezien van de boomgaard werd Montsche in deze periode ook op andere 

plaatsen op Westerhout ingezet, zo blijkt uit dezelfde rekening. Bij zijn eerste 

bezoek heeft hij tevens het ‘gras plijn voor thuijs afgebaakt’. In maart werkte hij 

aan ‘de verandering in tSlingerbos’, waarbij helaas onduidelijk is waaruit deze 

verandering bestond. In februari 1784 volgde een verdere betaling voor ‘de 

verplanting op Westerhout van agteren’. Montsche maakte onder meer 
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tekeningen en deze keer leverde de Haarlemse kweker Van Eeden voor 220 

gulden aan ‘bloemboompjes’. Er kwam ook gras, waarbij de vraag is of dat op de 

plaats van het grasplein werd gelegd, of dat het in het slingerbos werd 

verwerkt.
17

 

De (ontwerp-)werkzaamheden van Montsche aan Westerhout concentreerden 

zich in eerste instantie op het zuidelijke deel van de tuin: het gebied achter de 

toegangspoort en ten zuiden van de grote laan, dat enkele jaren ervoor door 

Snoek als boomgaard was ingericht. De aanleg van Snoek in dit deel van de tuin 

was derhalve binnen een tijdsbestek van drie jaar al volledig verdwenen.  

In het slingerbos werd door Montsche in twee fasen ingegrepen. Gezien het feit 

dat hij bij de tweede keer ook werd betaald voor tekeningen, mag worden 

aangenomen dat hij naast veranderingen in de beplanting, ook de aanleg zelf 

heeft aangepast. 

 

ADRIAAN SNOEK KOMT NOG EEN KEER TERUG 

Brants bleef opdrachten aan Snoek gunnen. In de meeste gevallen waren dat 

typisch opdrachten voor een landmeter. In april 1778, dus nog voor zijn 

boomgaard op Westerhout op de schop werd genomen, was Snoek bijvoorbeeld 

op Westerhout alvorens Brants de ‘toe in vijling staande plaatse genaamt de 

grote en kleijne Koekkoek’ te laten zien.
18

 In 1781 volgde nog een rekening voor 

het opmeten van ‘het buijtenbos’ aan de Leidse vaart, maar ook Westerhout 

werd in dat jaar door Snoek bezocht: op 15 november 1781 kwam Snoek er 

samen met de ‘boomkweker A. Verheul om de Karstanie quina boom by het huijs 

te plante’, een paardenkastanje.
19

 

 

JOHANN GEORG MICHAEL’S ‘KOMMETJE IN DE MOESTUIN’ 

Op 20 mei 1789 vonden enkele betalingen plaats, die samen wijzen op 

grootschalige veranderingen aan de tuin van Westerhout.
20

 Het begin van dit 

proces lijkt samen te hangen met een post gedateerd 2 november 1788. Brants 

betaalde twee gulden en acht stuivers voor het verwijderen van de schuttingen 

langs de Meester Lotte Laan en de Hazepaterslaan.
21

 Of zij door nieuwe 
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exemplaren werden vervangen, is onbekend. Wel lijken er paden met 

halfverharding te zijn aangelegd, afgaande op de aanschaf van schelpen.
22

 

Vanaf januari 1789 leverden verschillende kwekers plant- en zaaigoed aan 

Brants, waaronder 300 sparren.
23

 Afgezien van de schelpen (ruim 33 gulden) 

bleven de uitgaven tot begin mei beperkt. Dat veranderde bij de eerder 

aangehaalde betalingen op 20 mei 1789. Ene H. Elderink verkocht 5 perziken en 

4 ‘aplicoosen’ voor ruim 40 gulden; de Haarlemse kwekers A. & C. van Eeden 

ontvingen ruim 79 gulden voor ‘diverse boomen &c
a
’; aan de werklieden die 

‘spitten in ’t Moesland’, besteedde Brants ruim 256 gulden; als absolute 

uitschieter werd precies 500 gulden betaald aan ‘J. G. Michael voor t graven & 

schoejen van het kommetje in de Moestuin &c
a
’. Dat ‘kommetje’ staat inderdaad 

weergegeven op de Caart figuratif, als een niet helemaal rond vijvertje in het 

tuindeel tussen de Meester Lotte Laan en het Hazepatersveld. Langs de vijver 

loopt een door beplanting omgeven slingerpad in de richting van en verder langs 

de Meester Lotte Laan. Maar de rest van het terrein is inderdaad ingericht als 

productieland.  

Helaas ontbreken op dit moment nadere gegevens in het archief van Brants om 

het ‘&c
a
’ uit de omschrijving in het kasboek te verhelderen. Maar het lijkt erop dat 

Michael het ontwerp heeft gemaakt voor zowel het kommetje, het slingerpad 

ernaartoe en de beplanting rondom beiden. 

 

De vraag is echter of dat alles was. De 500 gulden die Michael betaald kreeg, is 

ruim drie maal meer dan Snoek dertien jaar eerder ontving (172 gulden). Snoek 

maakte toen diverse tekeningen, en al zijn bijkomende werkzaamheden aan de 

volledige herinrichting van de tuin van Westerhout werden eveneens van dit 

bedrag betaald. Verder betaalde Brants destijds diverse werklieden en 

leveranciers direct voor hun diensten, niet via Snoek. Michael lijkt op dezelfde 

manier te werk zijn gegaan: hij leverde de verharding en (in ieder geval een 

aanzienlijk deel van) de beplanting niet zelf, daarnaast betaalde Brants separaat 

ook nog een behoorlijk bedrag aan bijvoorbeeld de werklui voor het spitten. 

Er zijn twee verklaringen mogelijk voor dit grote verschil in de betalingen aan 

Snoek en Michael. De titel ‘Architect’ die Michael voerde, kan ten eerste hebben 

gezorgd voor een aanzienlijk verschil in ‘uurtarief’, afgezet tegen dat van een 
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landmeter/ontwerper als Snoek; ten tweede kan het ‘&c
a
’ uit het kasboek van 

Brants staan voor veel uitgebreidere werkzaamheden dan alleen die in de 

moestuin. Het feit dat Brants in 1790 de opbrengst van de verkoop van enkele 

beelden noteerde (100 gulden), lijkt te wijzen op een fundamentele verandering 

in de aanleg van de tuin: deze beelden bevonden zich waarschijnlijk niet in de 

moestuin.
24

 

Maar alle posten in het kasboek van Brants waaraan een plaatsaanduiding is 

verbonden, zelfs de spittende werklieden, hebben alleen op de moestuin of het 

‘moesland’ betrekking. Dus vooralsnog moeten we ervan uitgaan dat Michaels 

werk beperkt bleef tot dit noordelijke deel van Westerhout. 

 

DE VIJVER EN OMGEVING 

De auteur van het centrale deel van Westerhout is dan nog onduidelijk. Op basis 

van wat bekend is uit de beschikbare bronnen moet de kern van Snoeks aanleg, 

in de directe omgeving van het huis, onaangetast zijn gebleven. De wijzigingen 

van Montsche kunnen niet heel groot zijn geweest, gezien de bedragen die 

Brants betaalde. De Caart figuratif vertelt daar echter een ander verhaal: in 

plaats van een slingerbos ligt er een landschappelijke tuin, compleet met 

slingervijver en hoogteverschillen. 

Snoek lijkt uitgesloten, behalve als hij hier op hoge leeftijd een voor hem 

volstrekt a-typisch ontwerp maakte (van Snoek zijn alleen ontwerpen in (late) 

rococo stijl bekend).
25

 Niets wijst erop dat hij een aanleg realiseerde zoals op de 

kaart is weergegeven. 

Montsche is zeker een reële mogelijkheid, al is het alleen maar vanwege zijn 

langjarige verbintenis met Brants in verband met diens tuin achter het huis aan 

de Amsterdamse Herengracht. In 1784 werd Montsche bovendien betaald voor 

onder meer het maken van tekeningen.  

Michael kreeg op zijn beurt relatief veel betaald voor de aanleg in de moestuin. 

De aanschaf van 100 eiken en 300 sparren duidt op een veel grotere aanleg. Het 

is bijna logisch te veronderstellen dat hij verantwoordelijk is geweest voor de 

gehele aanleg ten noorden van de lindelaan van Snoek.  

Kijkend naar de vorm van de vijver dient zich nog een andere optie aan. Deze 

waterpartij vertoont grote overeenkomsten met de vijver in het ontwerp van 
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Johann David Zocher (1763-1817) voor Duinzigt in Oegstgeest (nu Bosch van 

Wijckersloot, afb. 3).
26

 Zocher was in 1788 met de dochter van Michael 

getrouwd, en werkte in deze periode waarschijnlijk als diens compagnon.
27

 Het is 

denkbaar, zeker gezien de grote klus die Michael tegelijkertijd bij ‘de buren’ van 

Paviljoen Welgelegen onder handen had, dat diens talentvolle jonge schoonzoon 

op een relatief klein ontwerp voor Westerhout werd gezet.
28

 Maar dat is 

speculatie. 

 

 

Afb. 3. J.D. Zocher sr, Ontwerp voor Duinzigt te Oegstgeest (thans Bos van Wijckersloot), 
1803 of 1806.

29
 

 

Zeker is dat in september 1800, het jaar na het tekenen van de Caart Figuratif, 

ene Joost Schellings werd betaald voor het ‘uytgraaven van de Vyver’.
30

 Dat het 

hier om meer moet zijn gegaan dan het simpelweg uitbaggeren ervan, blijkt uit 

een post die precies drie jaar later werd genoteerd voor het ‘modderen’ van de 

vijver. Niet alleen de omschrijving is anders, er werd ook aanzienlijk minder voor 

betaald: ƒ3-15-0, tegenover ƒ60-0-0 voor Schellings in 1800.
31
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Zestig gulden was veel geld.
32

 Snoek rekende (weliswaar vijfentwintig jaar 

eerder) vijf gulden per dag waarop hij voor een opdrachtgever in het veld 

aanwezig was.
33

 Passen we dit toe op Schellings, dan kostte het uitgraven van 

de vijver hem twaalf dagen. Voor het ‘modderen’ werd anderhalve gulden per 

dag gerekend (30 stuivers). Schellings zou in dat geval veertig dagen moeten 

baggeren om tot een rekening van zestig gulden te komen. Het is een grote 

vijver, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. 

 

Helaas blijft onduidelijk wat Brants bedoelde, en dus ook wat Schellings precies 

heeft gedaan. En hoe lang, en wanneer. Het moment van afrekenen varieerde 

nogal eens: van direct bij aflevering of na afloop van het werk, tot enkele jaren 

nadien. Meestal blijkt zoiets uit de rekening of kwitantie, maar die is in dit geval 

nog niet gevonden.
34

 

Het verhaal van Schellings heeft gevolgen voor de bepaling van het auteurschap 

van het centrale deel van Westerhout. Als vaste tuinman in Brants’ stadstuin was 

Montsche sinds 1796 vervangen door Frans Roeters.
35

 Roeters kan nog niet in 

verband worden gebracht met Westerhout, maar het is opvallend dat vanaf 1797 

de Beverwijkse kweker Steven Rentink (†1805, maar al minstens sinds 1786 als 

kweker in Beverwijk werkzaam
36

) opeens met regelmaat voorkomt in het 

kasboek van de Haarlemse buitenplaats.
37

 Roeters kan de rol die Montsche 

meerdere keren op Westerhout speelde, hebben overgenomen, en daarbij 

wellicht onder meer Rentink hebben aangedragen. Helaas weten we op dit 

moment te weinig over deze personen om uitspraken te doen over hun mogelijke 

bijdrage aan de aanleg.   

Mogelijk is op de Caart figuratif  het resultaat zichtbaar van alle drie de 

ontwerpers die met zekerheid bij deze fase van Westerhout betrokken zijn.  

 

SAMENVATTING 

In een tijdsbestek van 15 jaar nam Jan Jacob Brants drie bekende achttiende-

eeuwse ontwerpers in dienst om aan zijn buitenplaats te werken. In 1775-76 

werd Snoek binnengehaald om de gehele tuin van Westerhout te reorganiseren. 

De tuin bij het huis werd grotendeels een slingerbos, met een nieuwe rechte 

lindelaan erin. Tegelijkertijd maakte hij een ontwerp voor de uitbreiding van het 
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‘Engels bossie’, dat al in 1774 door Jacobus Gans (1737-na oktober 1796) was 

aangelegd.
38

 

Montsche en Michael pasten het ontwerp van hun voorganger aan. Vrij snel na 

Snoek veranderde Montsche de aanleg van de naar de zuidrand van het terrein 

verplaatste boomgaarden (1778-79 en 1781) en moestuin (1778-79). Het 

verplaatsen van onderdelen van de tuin, waar Snoek al mee was begonnen, ging 

na zijn vertrek gewoon door - alleen zijn laan lijkt onaantastbaar te zijn geweest. 

Ook het slingerbos werd door Montsche onder handen genomen (1781 en 

1784). 

In 1788-89 werd een nieuwe aanleg in de sinds 1779 op die plaats gelegen 

moestuin gemaakt. Michael maakte in ieder geval het ‘kommetje’, maar zal ook 

hebben getekend voor de aanleg van het slingerpad en het ontwerp van de 

beplanting. 

 

Over de achtergrond van deze elkaar snel opeenvolgende wijzigingen is niets 

bekend, maar het is uiteraard mogelijk dat de aanleg van Snoek al snel te 

ouderwets werd bevonden. Brants haalde vervolgens met Montsche en Michael 

twee ontwerpers in huis die weliswaar van een latere generatie waren dan 

Snoek, maar die respectievelijk de veertig en vijftig reeds waren gepasseerd 

toen hij ze in de arm nam. Brants lijkt als uitgangspunt te hebben gehanteerd dat 

zijn mensen dienden te beschikken over aantoonbare ervaring. Voor hij ze op 

Westerhout aan het werk liet, zal hij bekend zijn geweest met het werk van de 

drie ontwerpers: Snoek van het nabijgelegen Huis te Bennebroek, Montsche uit 

zijn eigen tuin in Amsterdam en Michael van zijn werk aan de in de buurt gelegen 

tuin van Paviljoen Welgelegen. 

 

CONCLUSIE 

Als de Caart Figuratif een betrouwbare weergave van de werkelijke situatie 

geeft, dan zou op Westerhout het werk van deze drie ontwerpers zichtbaar 

moeten zijn. Dat blijkt meer dan eens het geval te zijn (afb. 4).  

Het zuidelijkste deel van de tuin zou op basis van wat nu bekend is, een 

‘Engelse boomgaard’ van Johannes Montsche uit 1778-79 kunnen zijn, inclusief 

de door hem aangebrachte aanpassingen uit 1781. De weergave ervan is echter 



19 

zo generiek, en wat we precies onder zo’n boomgaard moeten verstaan dermate 

onduidelijk, dat twijfel hier gerechtvaardigd is. 

Net ten noorden daarvan is de ‘Capitale laan’ van Adriaan Snoek uit 1775 te 

herkennen. Deze toeschrijving is met redelijk grote zekerheid vast te stellen, het 

is zelfs opmerkelijk te noemen hoezeer de weergave ervan lijkt op de 

omschrijving van Snoek. Tussen laan en boomgaard in is mogelijk nog de 

aanduiding van broeibakken te zien, die door Snoek ten zuiden van de laan 

werden gesitueerd. 

Tussen de Meester Lotte Laan en het Hazepatersveld valt een ‘kommetje in de 

moestuin’ op, in 1788-89 gegraven en beschoeid naar ontwerp van Johann 

Georg Michael. Waarschijnlijk was hij tevens verantwoordelijk voor het ontwerp 

van de rest van de landschappelijke aanleg in dit tuindeel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4. De plaatsen en jaartallen waarop en wanneer de opeenvolgende architecten onder 
Jan Jacob Brants aan de tuin van Westerhout werkten. Het noorden is boven. 
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Wie verantwoordelijk was voor de aanleg van en rond de vijver van Westerhout, 

en of daar überhaupt één ontwerper kan worden aangewezen, blijft vooralsnog 

onduidelijk.  

De ‘casus’ Westerhout toont aan dat de weergave van individuele tuinen op de 

Caart figuratif op onderdelen zeer betrouwbaar kan worden genoemd. Maar de 

vraag blijft of de kaart voldoende betrouwbaar is om specifieke toeschrijvingen 

mogelijk te maken, zonder over aanvullende bronnen te beschikken.  

Naast de eerdere toevoeging van Westerhout aan de enkele ontwerpen die van 

Adriaan Snoek bekend zijn, kan deze buitenplaats eveneens worden toegevoegd 

aan het oeuvre van Johann Georg Michael. Voor Johannes Montsche kunnen 

twee werken worden bijgeschreven: naast Westerhout ook de tuin achter het 

huidige Herengracht 130, het Amsterdamse huis van opdrachtgever Jan Jacob 

Brants. 

 

NOTEN 
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(1739-1806): ‘Huijs op de Heeregragt bij de Lelijgragt; gekogt 11 maart 1776 in publique 

veijling van B. Zandheuvel.’  

Uit de transportakte blijkt het te gaan om een ‘dubbel koopmanshuis en erf, het tiende huis 
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