
Magazijn van Tuin-Sieraaden, G. van Laar

Roodbaard en Gijsbert van Laar

Roodbaard stond vanaf 1824 ingeschreven als architect van buitenplaatsen. Hiervoor stond hij 

onder meer vermeld als hovenier. Dit vak had hij ongetwijfeld geleerd van zijn vader die eveneens 

hovenier was. Op welke manier Roodbaard kennis heeft opgedaan over het ontwerpen van tuinen 

is onbekend. Aangenomen wordt dat Roodbaard autodidact was. Uit de periode waarin Roodbaard 

werkzaam was, bestaan diverse handboeken die algemeen gebruikt werden als voorbeeldboeken. 

Deze toepassing van modellenboeken was een algemeen bekend verschijnsel. Ook architecten 

werkten op deze manier.

Een belangrijk Nederlands modellenboek voor de tuinarchitectuur, en een boek dat zeker door 

Roodbaard gelezen is, wordt hier apart behandeld. Dit is het Magazijn der Tuinsieraden, uit 1802 

van Gijsbert van Laar.

Gijsbert van Laar is de samensteller van het voorbeeldenboek Magazijn der Tuinsieraden. Hij 

stelde zichzelf met deze publicatie als doel om tuinbezitters behulpzaam te zijn, door voorbeelden 

van diverse tuinsieraden zichtbaar te maken. Deze voorbeelden zijn gedeeltelijk afkomstig van 

gelijksoortige buitenlandse boeken en buitenlandse parken, daarnaast zijn het voorbeelden van 

eigen ontwerp en aangeleverde ontwerpen. 

De voorbeelden bevatten een enorme variatie aan bouwwerken: van tempels, koepels en hutjes 

tot bankjes en bruggen. Deze modellen zijn bovendien in verschillende stijlen opgetrokken, zo is 

onder meer de Chinese, Gotische, klassieke, Dorische en Moorse bouwstijl herkenbaar. Behalve 

bouwwerken is er ook een aantal plattegronden opgenomen. Dit zijn plattegronden van ontwerpen 

die gemaakt zijn voor werkelijk bestaande buitenplaatsen. 

Gijsbert van Laar gaat met zijn boek uit van de Engelse landschapsstijl. Volgens van Laar bezitten 

tuinen in deze stijl de juiste kenmerken van een tuinaanleg. Afwisseling en variatie staan hierin 

centraal en moeten de verbeelding van de bezoeker raken. 

In de inleiding gaat Van Laar in op de ontwikkeling van de tuinkunst en de waarde van de Engelse 

landschapsstijl. Het overige deel van het boek bestaat uit voorbeeldplaten waarop bouwwerken en 

plattegronden zijn afgebeeld. Deze platen worden begeleid met korte toelichtende teksten.

INSPIRATIE
Roodbaard’s R i jkdom - Lucas Pieters Roodbaard



Plaat XXXI uit het Magazijn van Tuin-Sieraaden, G. van Laar

Brug uit het Magazijn van Tuin-Sieraaden, G. van LaarBrug in ontwerp Stania state, L.P. Roodbaard

Invloed Gijsbert van Laar

Dat Roodbaard bekend was met het voorbeeldenboek van Gijsbert van Laar weten we doordat hij 

in Oranjestein een letterlijke kopie van een prieel uit het boek gebruikte. Ook wat betreft andere 

bouwwerken lijkt de invloed van Van Laar groot te zijn geweest (voorbeelden, bijvoorbeeld uit de ppt)

Voor eventuele aanvullende beïnvloedingen en overeenkomsten kan gekeken worden naar de 

plattegronden en de toelichtende teksten. Wanneer we de plattegronden van Gijsbert van Laar 

vergelijken met de plattegronden van Roodbaard, wordt duidelijk dat op dit gebied de invloed van 

Van Laar niet groot is geweest. Roodbaard heeft zich een eigen stijl aangeleerd.

Een aantal kenmerkende elementen uit Roodbaard ontwerpen, kunnen we wel terugvinden in 

het voorbeelden boek van Gijsbert van Laar. Het gaat dan om het gebruik van reliëf, het soort 

beplantingen en natuurlijk de toepassing van diverse bouwwerken.  

Bij Plaat XXXI schrijft Gijsbert van Laar onder meer:

(…) aan de rechterzijde komt men eerst op de hoogte.

A: geschikt voor een tempeltje, van waar men een aangenaam zicht op het water heeft waarover 

een brug is getekend

Met deze tekst maakt Van Laar duidelijk dat bouwwerken een belangrijke rol spelen in het stelsel 

van zichtlijnen, zowel in de zichtlijn naar het bouwwerk, als in het uitzicht vanuit het bouwwerk.



Plaat VII uit het Magazijn van Tuin-Sieraaden, G. van Laar

Bij Plaat VII geeft Van Laar een beschrijving over de toepassing van reliëf in combinatie met 

waterpartijen

(…) de grondspecies die men door het graven van de beek krijgt, moet men gebruiken tot het 

formeren van hoogten, zowel grotere als kleinere. Men moet zich van de hoogte geen hopen aarde 

voorstellen, maar de natuur nabootsende heuvels, die zeer langzaam overgaan in de gewone 

hoogte van de gronden (…).



Plaat CXX uit het Magazijn van Tuin-Sieraaden, G. van Laar

Prieel in Oranjestein Prieel uit het Magazijn van Tuin-Sieraaden, G. van Laar

De beschrijving van Plaat CXX geeft het beeld van de parken zoals Roodbaard ze ook aanlegde, 

volgens de Engelse landschapsstijl:

De hele partij is licht gebogen, zodat er geen effen vlakten zijn.

De aanleg heeft een brug die op twee verschillende hoogtes ligt (zoals ook het geval is bij bijvoorbeeld 

Ropta State)

Daarnaast zijn er zitplaatsen laag aan het water.

Een hoogte beplant met sparren

Een groep met verschillende heesters

Een groep met lauriersparren

Uit de toepassing van bouwwerken kunnen we de directe invloed van het boek op Roodbaard 

aflezen. Het gebruik van reliëf, het belang van zichtlijnen en de keuze voor de beplantingen vormen 

echter meer algemene kenmerken van de Engelse landschapsstijl. Er kan dus niet zonder meer 

vastgesteld worden dat Roodbaard de toepassing van deze elementen uit het voorbeeldenboek 

haalde. De toelichtende teksten bij de platen geven echter wel blijk van inspiratie.


