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CARTOGRAAF & KUNSTSCHILDER

Kracht van de cartografie

De oorsprong van de topografische kaart van Nederland, het resultaat van de systematische en 

uniforme kartering van ons land, ligt in het begin van de 19e eeuw, de periode waarin Roodbaard 

zijn plattegronden van stadsparken en buitenplaatsen tekende.

In 1815 werd het Topographisch Bureau heropgericht voor het maken van de kaart van Nederland 

schaal 1:115.200, de Krayenhoffkaart. Rond 1836 begon men met de uitvoering van de Topografische 

Militaire Kaart  (TMK) schaal 1:50.000 en vanaf 1865 werden de topografische kaarten schaal             

1: 25.000 in kleur in productie genomen.

Deze laatste kaartenserie, ook wel Bonneblaadjes genoemd (naar de gebruikte Bonneprojectie) 

kenmerkt zich door de fraaie en gedetailleerde vormgeving. 

Voor de 19e eeuw waren de kaartenmakers en de mensen die bijdroegen aan het maken van 

kaarten tekenaars, graveurs, houtsnijders, landmeters, hydrografen, ingenieurs in militaire dienst en 

uitgevers. Zij karteerden voor speciale doeleinden en vanuit specifieke opdrachten. Zo ook de tuin- 

en landschapsarchitect Roodbaard. 

Hoewel zijn kaarten, of beter gezegd plattegronden (het veschil tussen een kaart en een plattegrond 

zit ‘m voornamelijk in de schaal en kan dus vaag zijn) van voor de publicatie van de Bonneblaadjes 

dateren is het niet moeilijk om overeenkomsten te zien.

In de (carto)grafische precisie waarmee hij wegen, paden, grachten, gebouwen en contouren 

van vlakken heeft getekend, alsmede in zijn kleurgebruik, schaalstokken en noordpijlen zien we 

Roodbaard, de cartograaf. Met het karakter van de beplantingssymbolen, ornamenten en andere 

symbolen komt Roodbaard de kunstschilder om de hoek kijken.

Roodbaard’s R i jkdom - Lucas Pieters Roodbaard



Ropta state, presentatietekening

De kaartelementen onder de loep.

Iedere kaart en plattegrond is samengesteld uit een combinatie van drie grafische basiselementen: 

lijnen, punten en vlakken. Deze kunnen op hun beurt verschillende expressievormen hebben zoals 

kleur, grootte en grijswaarde. Dus bijvoorbeeld een dikke en een dunne lijn of een grote en een 

kleine stip (grootte), lichte en donkere tinten (grijswaarde).

Het zijn de verschillen in deze expressievormen die bij de ‘lezer’ van de kaart een bepaalde reactie 

oproepen. De manier waarop de expressievormen gebruikt worden door de cartograaf bepaalt het 

karakteristieke van de kaart en de wijze van waarnemen.

Laten we kijken naar Roodbaard’s kaartelementen:

Lijnen: (contouren van) bestaande wegen, paden, grachten en bebouwing, vista’s, reliëf.

Roodbaard tekende zijn lijnen met een vaste hand. Bebouwing, wegen, grachten, sloten en 

bijvoorbeeld de bedden in de moestuinen zijn met (carto)grafische precisie vastgelegd. Even breed 

waar dat de bedoeling is. De vloeiende lijnen lijken getekend met behulp van mal en passer, zo 

regelmatig. Reliëf is aangegeven met een dichte en verfijnde arcering, een afwisseling van korte 

en lange streepjes. De strakke lijnen die de vista’s laten zien zijn zacht van tint en lijken getrokken 

langs een lineaal. Zij storen het kaartbeeld niet, een mooi voorbeeld hiervan is de plattegrond van 

Ropta State.

Punten (de symbolen): beplanting, ornamenten

De belangrijkste symbolen zijn die voor de beplanting. De boom is er een van. In zijn schetsen 

worden ze aangegeven met een ‘L’ waarvan het liggende streepje schuin naar achter wijst. Op de  

uitgewerkte schets- en pesentatietekeningen zien we deze ‘L’ vaak in een verfijnd getekend boomje 

veranderd, het staande streepje is de stam, het schuin liggende de schaduw. Waarmee Roodbaard 

een mooi een 3D-effect creëert. Wat hij overigens ook met de ornamenten doet, zoal bruggetjes, 

bootjes en hekwerk. Zij zijn van schaduwering voorzien en deels in perspectief getekend. De grootte 

van het symbool wijst op het solitaire en bijzondere of unieke karakter.

Vlakken: water, bebouwing, bestrating, perken

Behalve water, gazon en bestrating (meestal blank) zijn de vlakken veelal opgebouwd uit miniscule 

symbooltjes van beplanting: boompjes, struikgewas, perkgoed, soms abstract maar vaak ook heel 

herkenbaar. De regelmaat en precisie waarmee de symbooltjes getekend zijn resulteren in rasters,

die op hun beurt staan voor een bepaald soort beplanting. Het ‘digt bos’ in de plattegrond 

van Staniastate is zo’n raster. Daarnaast dragen de kleuren in de presentatietekeningen en 

ontwerpschetsen en de grijswaarden in de principeschetsen bij tot beeldvorming.



Algemene begraafplaats, presentatie- en uitvoeringstekening, 1830

Ekenstein, voorlopig schetsontwerp

Naast de grafische basiselementen is er de informatie ‘buiten de rand’ van het beeld, deze zorgt 

voor een verdere verklaring van wat men ziet. Een legenda, een schaalstok, een titel. Roodbaard’s 

randinformatie vinden we zowel in zijn plattegronden als ‘buiten de rand’. Een legenda zoals we die 

tegenwoordig kennen, ontbreekt. Veel informatie heeft hij geschreven in gazons en beplantingsvakken. 

Logisch, want veel van de plattegronden zijn (uitgewerkte) schets-  of uitvoeringstekeningen.

Op de presentatietekeningen wordt met behulp van letters of nummers verwezen naar een 

beschrijving naast de tekening, zoals bijvoorbeeld op de plattegrond van Ekenstein waar de wijze 

van beplanten aangegeven wordt .

Op de plattegrond van de Algemene Begraafplaats (de eerste niet aangenomen projecttekening) 

is naast een verklaring van de letters in de tekening tevens een algemene toelichting geschreven.

Deze beschrijvingen aan de rand van de presentatietekeningen functioneren voor een deel als 

legenda.

De verklaring van de verschillende kleuren en kaartelementen staat in de tekening geschreven. 

Zoals ‘Vijver’, ‘Gracht’, ‘Boezem Wegje’,‘Slootje’, ‘Klooster Plein’ ‘Molen Steeg’ en ‘Tuin van Pastor’.

Bijna alle plattegronden zijn voorzien van schaalstok en noordpijl. De schalen zijn weergegeven in 

Rijnlandsche Roeden (Prinsentuin), Treeden (Staniastate, achtertuin) en Passen (Staniastate, voortuin), 

en Nederlandsche Ellen (Algemene Begraafplaats). 1 roede is ca 3,7 meter, 1 treede is synoniem 

aan 1 pas en meet ca 75 centimeter (2,5 voet), 1 el is ca 68 centimeter.

De noordpijlen op de presentatietekeningen zijn kleine kunstwerkjes: gedetailleerd en verfijnd 

getekend. En ze wijzen nagenoeg allemaal in de juiste richting behalve die op een van de twee 

tekeningen van de Algemene Begraafplaats. Op de presentatie- en uitvoeringstekening van 1830, 

staat de goede, ze verschillen een kwart slag van elkaar. Misschien was Roodbaard te veel afgeleid 

door zijn symmetrie?



Kunstschilder en Cartograaf

Wat vooral opvalt wanneer we door de jaren 1820-1845 heen bladeren is de toename van detail in 

Roodbaards plattegronden. Dus niet ‘de kunst van het weglaten’ maar de ‘kunst van het toevoegen’ 

wordt kenmerkend.

Wanneer we de plattegrond van de Prinsentuin uit 1820 naast die uit 1842 leggen zal duidelijk 

zijn dat waar in 1820 sprake is van grote vlakken in 1842 een versnippering optreedt. Ook de 

principeschetsen van Poptaslot (1840) en Jagtlust (1845) laten deze nieuwe trend zien.

De stijl in de cartografie van Roodbaard verandert daarmee echter niet. Van begin tot eind blijven 

de precisie en het gebruik van de door een kunstschilder geinspireerde grafische elementen zijn 

plattegronden kenmerken.

Prinsentuin, presentatietekening 1820

Prinsentuin, ontwerpschets 1842



Invloed op tijdgenoten

De invloed van Roodbaard is terug te vinden in de plattegronden van Vlaskamp en Krijns. De 

detailtekening van Groot Terhorne, beplantingsplan van Krijns, toont het product van de uitvoerder/

werktekenaar. De vormen en symbolen lijken op die in de plattegronden van Roodbaard, maar de 

uitwerking is anders, ze zijn rommeliger en grover getekend. De strakheid en precizie, die ook in 

Roodbaard’s uitvoeringstekeningen zo kenmerkend zijn, ontbreken. De verhoudingen kloppen niet 

en het drie dimensionale effect ‘rammelt’. Zoals bijvoorbeeld bij de drie getekende bruggen over het 

water. Eentje is een brug, de andere twee zijn platte vlakjes.

Vreewijk, getekend door Roodbaard’s opvolger L. Vlaskamp, laat wel de vloeiende lijnen en 

nauwkeurige symbolen zien. Toch ziet het er net ietsje anders uit dan de plattegronden van 

Roodbaard. Het zal de combinatie van kunstschilderen en cartografisch tekenen zijn die de stijl van 

Roodbaard uniek maakt.

Groot Terhorne beplantingsplan W. Krijns (1819-1823)Betalingsbewijs W. Krijns (1823)

Groot Terhorne ontwerpschets L.P. Roodbaard (1827) naar ontwerp (1819-1823)


