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Roodbaard is bekend geworden door zijn werkzaamheden als tuinarchitect in de periode van ca. 

1819 - 1845. Vanaf 1824 stond hij ingeschreven als “architect van buitenplaatsen” en “architect van 

buitens en tuinen”. Voor deze tijd was hij onder meer werkzaam als hovenier. Dit beroep heeft hij 

zeer waarschijnlijk geleerd van zijn vader, die eveneens hovenier was. Hoe een dergelijke leerschool 

eruit heeft gezien, blijft giswerk. De kennis die hij in deze periode opdeed, was natuurlijk van belang 

bij de aanleg van tuinen en buitenplaatsen.

Wat Roodbaards exacte werkzaamheden waren bij de opdrachten die hij vanaf 1819 kreeg, zijn niet 

bekend. Wel kunnen we ervan uitgaan dat hij zijn werkzaamheden als hovenier nooit helemaal heeft 

opgegeven. Na zijn dood in 1851 zijn er verschillende advertenties verschenen waarin graszoden 

en kruiwagens voor de verkoop werden aangeboden. Dat Roodbaard deze graszoden en in ieder 

geval 50 kruiwagens bezat, moet betekenen dat hij uitvoeringswerkzaamheden verrichte. 

Suggesties over de exacte werkzaamheden van Roodbaard kunnen onder meer afgeleid worden 

aan de hand van de tekeningen en aan de hand van betalingsoverzichten uit de archieven van zijn 

opdrachtgevers.

Van Roodbaards hand zijn verschillende tekeningen bewaard gebleven. Deze collectie kan opgedeeld 

worden in presentatietekeningen, ontwerpschetsen, uitvoeringstekeningen en principeschetsen. 

Hoewel helaas niet alle door Roodbaard gemaakte tekeningen bewaard zijn gebleven, kunnen we 

ook aannemen dat Roodbaard niet van alle werkzaamheden tekeningen heeft gemaakt.

ARCHITECT & HOVENIER

KRUIWAGENS
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GRASVER KOOPINGEN
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Alles breeder bij Biljetten omschreven , op de gewone plaatsen ter lezing liggende
Al wie iets te vorderen heeft van , of verschuldigd is aan nu wijlen den Heer 

L P ROODBAARD in leven Architect van Buitengoederen te Leeuwarden
worden verzocht daarvan v��r den 1 Juli 1851 open en aan te doen aan
R BLOEMBEB SANTEE te Leeuwarden
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Presentatietekening, Algemene Begraafplaats

Presentatietekeningen 

Dat Roodbaard behalve tuinarchitect ook als kunstschilder werkzaam was, is af te leiden aan zijn 

tekeningen, en in het bijzonder de presentatietekeningen. Deze tekeningen - waartoe bijvoorbeeld 

de tekening van Ropta State behoort -  zijn zeer gedetailleerd, nauwkeurig en met een scherpe lijn 

opgebouwd. Dit resulteert in een grafisch beeld. In de vormgeving van bijvoorbeeld de ovalen en 

ronde perken, kunnen we de vormentaal uit de portretten herkennen. In de verbeelding van solitaire 

bomen en afgebeelde noordpijlen herkennen we zijn gedetailleerdheid en zijn vaste hand. De 

tekeningen zijn afgebeeld in heldere en lichte kleurtonen. 

Door de toegevoegde teksten bij de tekeningen kunnen we ook de status van de tekeningen 

aflezen. Deze tekeningen zijn vaak na de aanleg vervaardigd. Ze vervulden geen uitvoerende 

functie, maar hoofdzakelijk een esthetische, net als een schilderij.

Ontwerpschets 

Veel bewaard gebleven tekeningen kunnen ingedeeld worden in de categorie ontwerpschets. 

Deze tekeningen zijn tot op zekere hoogte nauwkeurig afgebeeld, maar missen de details. Het zijn 

tekeningen die in een sneller tempo zijn vervaardigd. Dit kunnen we aflezen aan de symbolen, die 

Roodbaard gebruikt om bijvoorbeeld bebossing weer te geven. Ook kunnen op dit type tekeningen 

nog wijzigingen afgebeeld zijn. 

Uitvoeringstekening 

Deze tekeningen geven behalve gedetailleerde informatie over het ontwerp ook aanwijzingen over 

de uitvoering. De tweede projecttekening van de Algemene Begraafplaats is een voorbeeld van 

een dergelijke tekening. Hierop zien we naast de perk- en beplantingsindeling een geometrische 

onderligger die informatie biedt over de grafindeling en de maatvoering. Aan de hand van dergelijke 

tekeningen kunnen werkzaamheden gestart zijn.

Principeschets 

In vergelijking met de ontwerpschets zijn de tekeningen die tot de principeschets behoren nog 

schetsmatiger van opzet. Met krassen, krullen en strepen worden in deze tekeningen aanwijzingen 

gegeven over het ontwerp, de beplanting en het reliëfverloop. Een duidelijk voorbeeld van een 

principeschets is de tekening van het Tournooiveld.

Dit type tekeningen had een belangrijke functie tijdens de uitvoeringswerkzaamheden en bezat 

tegelijkertijd weinig tot geen esthetische waarde (zeker niet in die tijd). Het is om deze reden goed 

mogelijk dat veel schetsen na of tijdens de uitvoeringswerkzaamheden verloren zijn gegaan.
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De waarde van de tekeningen

In alle soorten tekeningen herkennen we wel de typische scherpe lijn en vaste hand van 

Roodbaard. De tekeningen hebben als collectief zowel een decoratieve als informatieve waarde. 

Ze vertellen ons iets over de werkzaamheden van Roodbaard en ze vormen (voor een deel) een 

prachtige esthetische verzameling. Onder het kopje Roodbaard en cartografie is meer te lezen over 

Roodbaards kenmerken en tekenstijl.

Wat exact de betekenis van de tekeningen is, is echter niet zomaar vast te stellen. In het verleden 

werd gesteld dat wanneer er een tekening van Roodbaard bestaat, de tuin direct ook een 

Roodbaardontwerp is. Het voorbeeld van de Fraeylemaborg toont aan dat dit niet zonder meer op 

gaat. Het gaat om het samenhangende verhaal van de eventueel bestaande en door Roodbaard 

gemaakte tekening en het uitgevoerde ontwerp. In de praktijk blijkt bovendien dat dit voornamelijk 

een samenwerkingsverband is geweest met andere tuinarchitecten en hoveniers. Ook het Groot 

Terhorne laat dit zien. De aanleg is voor een gedeelte al uitgevoerd in 1819-1823, terwijl Roodbaard 

hier pas in 1827 werkzaam werd.

Betalingslijsten

De collectie aan tekeningen die we nu nog bezitten, hebben we niet alleen aan Roodbaard te danken, 

maar ook aan zijn opdrachtgevers. De presentatietekeningen vormden heel andere bedragen dan 

uitvoeringsschetsen. Niet alle opdrachtgevers kozen om deze reden voor een presentatietekening.

Wanneer we kijken naar de betalingsoverzichten uit de archieven van Roodbaards opdrachtgevers 

kunnen we een beeld vormen van de werkzaamheden van Roodbaard. Wanneer hij een bedrag 

kreeg van ongeveer 25-30 gulden kunnen we aannemen dat het om een betaling van schetsjes en 

tekeningen ging. Wanneer er echter een bedrag van 500 tot 100 gulden vermeld staat, mogen we 

aannemen dat om de betaling van de uitvoering gaat (afhankelijk van het oppervlak van de tuin).

Uit deze nog bestaande betalingsoverzichten wordt duidelijk dat Roodbaard bij bepaalde opdrachten 

alleen betaald kreeg voor zijn schetsen en bij andere juist voor de uitvoering. Dat Roodbaard niet 

bij alle ontwerpen voor de uitvoering betaald kreeg, duidt op samenwerking met anderen. Uit deze 

archieflijsten weten we dat hij nauw samenwerkte met de kwekerij Bosgra uit Bergum, met Wybren 

Krijns uit Joure en met Lambertus Vlaskamp. 

Betalingslijst aan W. Krijns, Groot Terhorne, 1821

Schets W. Krijns


