
“Van een vergeten tuinkunstenaar”

In dit in 1940 verschenen krantenartikel werd een korte levensschets gegeven van de tuinkunstenaar 

Lucas Pieters Roodbaard. Aanleiding van deze schets vormde het besef dat Roodbaard niet een 

alledaagse (of zelfs derderangs) artiest was. 

Dit besef was het gevolg van de woorden van Leonard Springer over het ontwerp van roodbaard in 

Lyndenstein: “In de aanleg van Lyndenstein zijn onmiskenbare teekenen van een idee voor de groote 

lijn, Roodbaard heeft van het smalle zeer lange terrein gemaakt wat er van te maken was en ik heb 

bij de verandering veel kunnen behouden.”

Deze woorden deden de behoefte groeien tot dieper graven in het leven van Roodbaard. Ook Th. F. 

Uilkens roemde Roodbaard in De geschiedenis van den tuinbouw in Nederland (1855). Hij schrijft: 

“Het was Roodbaard aan wien ons vaderland de grootste verplichting heeft en wiens onuitsprekelijk 

vernugt zoo lang genoemd zal worden als deze wijze van aanleggen wederom voor een andere 

heeft plaats gemaakt.“

Met medewerking van een gemeentearchivaris heeft de Leeuwarder Courant een beknopt overzicht 

van Roodbaard geschreven. De hierin beschreven informatie vormt nog altijd de basis van wat we 

over Roodbaard’s leven weten. 

Door deze gegevens te koppelen aan krantenartikelen uit die tijd en ze in een regionaal en 

historisch perspectief te plaatsen kan er een meer volledig beeld van het leven van Roodbaard 

worden geschetst. Aangezien er geen geschriften van Roodbaard zijn gevonden, blijft dit beeld voor 

een deel opgebouwd uit aannames, associaties en interpretaties. Bovendien blijven er nog altijd 

genoeg vragen open.

ROODBAARD’S LEVEN

Van een vergeten Leeuwarder tuinkunstenaar

In de Leeuwarder Courant van 27 Juli 1938

wijdden wij een opstel aan Het Park �Vijversburg

burg te Rijperkerk als een verdienstelijk stak

tuinaanleg van L Roodbaard Jammer genoeg
konden wij toen geen nadere bijzonderheden betreffende

treffende dezen tuinkunstenaar mededeelen Ook
een correspondentie met den onlangs overleden 
Haarlemschen tuinarchitect Leonard Springer die

op dit gebied wel de autoriteit was bracht weinig

nig aan het licht Volgens den heer Springer was 
Roodbaard waarscnijnlijk in Leiden geboren 
maar wanneer dat wist niemand Wel was de

heer Springer in het bezit van een door Roodbaard

baard vervaardigde teekening voor den aanleg
van de buitenplaats Lyndenstein te Beetsterzwaag
(zonder jaartal � In �Floralia van 13 October
1938 is deze teekening gereproduceerd waarbij de

heer Springer opmerkte �Vele tuinlieden uit die

dagen ’pi m 1815 � 1820 meenden ook een tuin

in landschappelijke opvatting te kunnen maken
en grepen er glad naast Er zijn echter naast de

Zochers ook wel sndere goede vakmenschen geweest

weest Zoo b de beide Van Lunterens E en H 

die destijds het park van Rhederoord bij de Steeg
aanlegden later door Petzold veranderd Dan
heeft men zekeren L P Roodbaard die veel in

Friesland en Groningen werkte Een oude teekening

ning door hem gemaakt voor de overplaats van
’t Huis Lyndenstein (thans Cornelia-Stichting te

Beetsterzwaag doet zien dat deze een beter

inzicht had op grootheid van lijn Op deze

teekening staat ook aangeduid hoe de plaats

vroeger aangelegd was en hoe de vijver ver- vergraven

graven is Eenige oude lindeboomen herinneren

nog aan de oude rechte lanen in de omgeving van

den voormalingen langen rechtlijnigenvijver En

in ’n particulier schrijven meldde de heer Springer

mij nog �In den aanleg van Lyndenstein zijn

onmiskenbare teekenen van een idee voor de

groote lijn Roodbaard heeft van het lange zeer

smalle terrein gemaakt wat er van te ’maken was

en ik heb bij de verandering veel kunnen behouden

houden
Juist deze laatste woorden dat Springer bij de

verandering van Lyndenstein veel van Roodbaard’s

aanleg heeft kunnen behouden leverden ons het

bewijs dat Roodbaard stellig geen derderangs

artist is geweest Dit is ook geheel in overeenstemming

stemming met wat de bekende predikant-tuin-

predikant-tuinbouwkundige

bouwkundige Th F U i 1 k e n s in zijn ..Geschiedenis

schiedenis van den tuinbouw in Nederland
(Groningen 1855 op bladz 11 schrijft
�Het was Roodbaard aan wien ons vaderland

de grootste verplichting heeft en wiens onuitsprekelijk

sprekelijk vernuft zoo lang genoemd zal worden
als deze wijze van aanleggen wederom voor een

andere heeft plaats gemaakt
Bovenstaande uitlatingen gevoegd bij de mededeeling

deeling van C L J S c h a u
m’

in zijn �Geschiedens

dens der Tuinkunst (Zwolle 1916 dat ..de eerste

belangrijke tuinen in den romantischen landschapsstijl

schapsstijl in Holland door Roodbaard schijnen
aangelegd te zijn wekten dØs te sterker het verlangen

langen bij ons op meer van dezen Roodbaard te

weten te komen Te meer daar wij op 
..Stania-

State de eigenhandig door Roodbaard zoo nauw-

nauwkeurig

keurig bewerkte en in kleuren uitgevoerde teekeningen

ningen van het aldaar door hem aangelegde park

hadden gezien 
Hoe wij echter meer van Roodbaard gewaar

zouden kunnen worden was ons een raadsel

Immers al onze nasportngen bij ter zake kundigen

gen waren op een dood spoor geloopen Echter

een toevallig doorsnuffelen van oude jaargangen

der Leeuwarder Courant (even interessant als

leerrijk gaf ons eenige aanwijzing In het nummer

mer van 14 April 1843 vonden wij de volgende

advertentie

�Op den eersten dezer overleed op de kostschool

school van den Heer J Claassens te St 

Oedenrode onze beminde jongste Zoon
Herman Deddes in den jeugdigen leeftijd van
18 jaren diep betreurd door ons zijne Ouders
Broeder en Zuster Leeuwarden 12 April 1843

L P Roodbaard
H Roodbaard geb Deddes

Dus moest Roodbard in dat jaar een inwoner van 

Frieslands hoofdstad zijn geweest En dientengevolge

gevolge zou in het stedelijk archief nog wel het

een en ander zijn na te gaan
Dank zij de spontane medewerking van onzen

gemeente-archivaris dr A N van der Minne
hebben wij zooveel gegevens bijeenverzameld dat

wij een korte levensschets van Roodbaard kunnen

nen geven

Lukas Pieter Roodbaard werd 20

Januari 1782 te Rolde geboren (De acte van

Een stukje zeldzaam geworden oude tuinkunst van L P Roodbaard nog
ongerept op Vijversburg aanwezig

(Foto archief Leeuw Crt
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Lucas Pieters Roodbaard

De eerste vermelding van Lucas Pieters Roodbaard is zijn doopakte. Hij werd op 20 januari 1782 

gedoopt in Rolde. Lucas Pieters Roodbaard was de zoon van Pieter Harms Roodbaard (1744-

1822) en Hillegien Lucas Enting (1741-1824). Rolde was op dat moment nog het hoofddorp van het 

landschap Drenthe.

Of de familie Roodbaard lang in Rolde heeft gewoond is de vraag. We weten dat de oudste 

zoon, Harm Pieters Roodbaard op 15 februari in Hoogeveen is geboren. Bovendien is het is zeer 

waarschijnlijk dat de familie Roodbaard na de geboorte van Lucas Pieters van Rolde verhuisde 

naar Assen. Niet alleen werd in Assen het jongste kind, Jantje Pieters Roodbaard op 18 maart 1787 

gedoopt, ook vinden we gegevens over de huur van een woning.

De naam Pieter Harms Roodbaard wordt genoemd in een verkoopbeschrijving van het logement 

‘de Koppelpaarden’ in Assen in 1806. Het aan Jan Hindrik Willinge verkochte onroerend goed omvat 

het logement, de schuur, de hof en de Reuvenkamp. Ook het keuterhuisje bij de schuur, in huur 

bewoond door Pieter Harms Roodbaard hoort hierbij.

Tot welk jaar dit huisje werd gehuurd door Pieter Harms Roodbaard is onbekend. Wel weten de hij 

op 4 mei 1822 overleden is aan de Beilerweg 24. Dit was zeer waarschijnlijk een tuinmanswoning, 

nabij het Asserbos gelegen. Ook dit past in het beeld, aangezien Pieter Harms Roodbaard van 

beroep hovenier was. 

In dit licht gezien, lijkt de verhuizing van het hoofddorp Rolde naar Assen dan ook geen vreemde 

stap. In Assen werd op dat moment door de gezetelde regenten hard gewerkt aan het verfraaien 

van het dorp. Zo werd in 1763 op initiatief en naar ontwerp van Wolter Hendrik Hofstede het Asserbos 

uitgebreid en aangepast voor een wandelgebied in de vorm van een sterrenbos. Ook zien we op de 

kaart van (…) een groot aantal landschappelijke structuren in de vorm van stadstuinen. Deze zijn in 

de periode van 1809 tot 1825 aangelegd of heringericht in de landschapsstijl.

De Groningse Periode

Het volgende spoor in het leven van Lucas Pieters Roodbaard is zijn huwelijk. Hij trouwde op 24 

december 1813 met Hillegien Debbes in Groningen. De huwelijksakte geeft informatie over de 

woonplaats en het beroep van Roodbaard. Hij was woonachtig in Groningen, aan de Oude Kijk in 

’t Jatstraat en stond in geschreven als hovenier.



Verandering van Woonplaats
e Ondergeteekende maakt aan zijne geºerde begunstigers bekend dat niet

alleen zijne woonplaats maar ook het Kantoor in het Ruiterskwartier
en alles wat aangaat zijnen WIJNHANDEL verplaatst is naar de Groote
Kerkstraat letter F no 125
Leeuwarden den

7 Mei 1839 A MENALDA
Den heefc de eer te b , dat zij heeft ontvangen de

MODELLEN van HOEDEN en MUTZEN en dat zjj voorts nog
gelegenheid
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beade airt den flØer A iB Beveelt ztcht ten Tnend«s
lijksteft aan T«rw mqi»1 v
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J� lt rAv i» ^� Apothdier

Krantenartikel 3 december 1844

J J ran Wicheren kunstschilder te Leeuwarden
No 584 Een studie-portret

Dit portret mag beschouwd worden als het beste hetwelk in dit genre op du

Tentoonstelling is geleverd Het sehoone koloriet , de bevallige
voorstelling in

teekening en kostuum zoowel als de uitnemende penseelsbehandeling leveren
bewijzen van des schilders bekwaamheid in dit vak op

B van Weemen van Noord te Leeuwarden

No 586 en no 681 Twee fruitstukjes; kopijen naar E J Eelkema
Deze jeugdige kunstliefhebber leverde vooral onder laatstgemeld nommer

eene bevallige en wŁl uitgevoerde kopij naar onzen uitstekenden Frieschen bloemen

en fruitschilder E J Eelkema ,

C B Buijs kunstschilder thans te Groningen

No 589 Eene schilderij voorstellende twee spelende kinders

Dit stuk komt ons voor fiks geschilderd en natuurlijk van voorstellingte zjjn

F C Zeldenrust , verwer te Kollum

No 592 Een winter naar Holenaar ingezonden door den Heer W dsfong
te Leeuwarden

Deze is eeoe vrij goede kopij

II Bouman te YeenwoudsterwaL

No 599 Twee spelende kinders

No 684 Semiramis zwerende Babijlon fe zullen heroveren 

No 685 Een portret in pastei

De jeugdige vervaardiger dezer stukken slechts 18 jaren oud schijnt veel

aanleg voor de kunst te bezitten en doet van zijn ontwikkelend talent veel goed

hopen

J C Baar van Slangenburgh , kunstschilder thans te Delft

No 600 Een schilder in zijne werkplaats

No 601 Het koor der oude kerk te Delft

No 602 Het portaal van de oude kerk aldaar 

Deze schilderijen van den heer van Slangenburgh, zijn ons voorgekomen vele

verdiensten te bezitten en wel inzonderheid no 601 hetwelk het volgende

nog ia kracht van licht en bruin overtreft

In den loop dezer beoordeeling reeds eenige teekeningen opgenoemd hebbende

van hen die insgelijks schilderstukken leverden hetgeen wij deden om nuttelooze

looze herhalingen te voorkomen � zullen wij thans bepaaldelijk tot dit vak

overgaan ten opzigte van diegenen welke geene schilderwerkenhebben ingezonden

zonden
K Ui Bakker bediende te Leeuwarden

No -45-4 en 45 Twee gezigten van de stad Edinburgh in zwart krijt en

potlood kopijen
J Muller te Leeuwarden

No 517 en 518 Twee teekeningen in waterverw voorstellende eene verzameling

meling kapellen en eene bloem met dito

L P Roodbaard , architect te Leeuwarden
No 581 Adam en Eva in pastei naar Titiaan 

No 532 Een zinnebeeld op den tijd in dito

H Beekkerk Heijmans , te Leeuwarden
No 586 Een wintergezigt in waterverw

A Martin te Leeuwarden
No 588 Een gevecht in Oostindische inkt

No 589 Een wintergezigt , in wit en zwart krijt

No 5-40 Een dronken silcen in Oostindische inkt en zwart krijt

P NoŁ , te Leeuwarden
No 541 La convalescence kopij in potlood

B L W Mensing , te Oudkerk
No 842 Lc retour du pŒeheur in Oostindische inkt

No 543 Twee herten in eem’g geboomte met potlood sepia en wit jkrgt

II Nijdam te Leeuwarden
No 554 en &55 Twee teekeningen in wit en zwart krijt

Na zijn expositie in Amsterdam in 1813 waar hij het Bijbelse tafereel Adam en Eva (pasteltekening) 

heeft getoond heeft hij nog een aantal portretten geschilderd, veelal voor opdrachtgevers waar 

hij ook de tuinaanleg voor heeft verzorgd. Rond het einde van zijn carrière maakte waarschijnlijk 

nog altijd pastels. We weten in ieder geval dat Roodbaard twee tekeningen exposeerde tijdens de 

expositie van “Friesche Nijverheid en Kunst” in 1844 in Leeuwarden. 

In deze periode heeft hij vermoedelijk ook aan tuinen gewerkt van een aantal burgemeesters 

en kooplieden. Het blijkt dat er tussen de opdrachtgevers ook familiebanden zijn. Dit onderdeel 

wordt nog uitgewerkt. Het leidt tot de veronderstelling dat de tuin van Ranitz, Herenweg 122, 

tegenover het Sterrenbos met het nog aanwezige tuinkoepel (verplaatst naar overzijde van de weg) 

in 1818 door Roodbaard is ontworpen en aangelegd. Tevens is Noordwijk tussen 1813 en 1818 

aangelegd (kadastraal minuutplan 1818 ), het reliëf en de waterpartijen duiden op een aanleg van 

Roodbaard. Daarmee komen zijn vroegste opdrachten in Groningen en de kop van Drenthe in 

beeld. Archiefonderzoek is opgestart om dit nader te onderbouwen.

In die tijd stond hij zowel ingeschreven als hovenier en tapper, het laatste omdat hij vermoedelijk 

geld nodig had om zijn gezin te onderhouden. In deze periode heeft Roodbaard en zijn vrouw zeven 

kinderen gekregen. Drie overleden in 1821 korte tijd na elkaar, het jonste kind vlak na de geboorte. 

In 1819 kreeg Roodbaard zijn eerste –nu bekende-  Friese opdracht voor de aanleg van de tuin 

van de Borniastate in Weidum. Hij woonde in deze tijd nog in Groningen en de opdrachtgever 

Bernhardus Buma (burgemeester van Leeuwarden) had met de familie Oosting. Deze opdracht 

vormde de opstap naar nieuwe (en grote) opdrachten, zoals de Prinsentuin in Leeuwarden. Het 

is opvallend dat Roodbaard – woonachtig in Groningen - vanaf deze periode als tuinarchitect 

zowel werkzaam was in Friesland, als in Drenthe. In Groningen kennen we tot op heden nog geen 

opdrachten van Roodbaard. Zeker als we weten dat J.D. Zocher in die tijd ook in Leeuwarden 

woonde, met zijn zus en in 1816 een huis en tuin heeft ontworpen aan de Nieuwestad.

Friese periode

Het lijkt dan ook niet verwonderlijk dat Roodbaard vervolgens met zijn gezin in 1824 naar 

Leeuwarden verhuisd. Hier bewoonde hij met zijn gezin een woning aan de Eewal. Bij zijn komst 

naar Leeuwarden liet hij zich bovendien inschrijven als “architect van buitenplaatsen”. In deze 

periode begint zijn meest vruchtbare periode als tuinarchitect. 

Dat hij een succesvolle periode tegemoet ging, blijkt behalve uit het aantal opdrachten, ook uit het 

feit dat hij zich in 1838 een nieuw huis aan de Nieuwestad 131 kon veroorloven. Hier woonden de 

voorname, adellijke families, die ook een belangrijke groep in zijn klantenkring vertegenwoordigden. 



�» Heden overleed onverwacht mijn geliefde Echtgenoot EELTJE SJJTSES
KOOISTRA oud b§na 41 jaren ^ mij nalatende vier nog zeer jonge Kinderen

Arum DIEUWKE a LIJCKLAMA a NIJEHOLT
den 31 Maart 1843 Wed Kooistra
Dienende deze tot eenige kennisgeving aan Familie en Bekenden :

%* Heden avond ten elf ure trof mij de smartelijkste slag mijns levens
door het overleden van mijn hartelijk geliefde en mij teeder liefhebbende Huisvrouw

vrouw DIEUWKE JACOBS vin IJSSEL na een smartelijke sukkeling van *?

jaar De troost die mij het Euangelle der Zaligheid aanbiedt dat zij in de gewesten

westen der Zaligheid is aangeland doet mijne diepe droefheid lenigeni Zij bereikte

reikte den ouderdom van bijna 72 jaar na een gezegende echtvereeniging van

45 jaren en bijna elf maanden
Dockum den 2 April 1843 JOH J BEEKMANS
%* Heden namiddag ontsliep zeer zachf mijne beminde EchtgenooteTRIEN-

TJE y p
ZWAAN in den jeugdigen leeftijd van 29 jaren en 9 maanden

waarvan ik nog geen 5 jaren met haar mogt vereenigd zijn , mij nalatende een
Dochtertje te jong om haar zwaar verlies ce beseffen

Leeuwarden den 2 April 1843 W WIEMERS
* * tt-j A   ’

1 ir I .. �ƒ . . . _. :.

mijn beminde Echtgenoot JAN HENDRIK JANSEN in leven Hoofdonderwijzer
zer te Dockum in den ouderdom van e ven 27 jarea waarvan ik circa 2 jaren
mee hem in eeoen hoogstgelukkigenEcht raogt vereenigd zijn

Dockvyn 5 April 1843 De Wed
J H JANSEN geb -Staats

%? Heden nacht circa ØØn uur overleed na een langdurig e smartelijk
lijden mijne dierbare Echtgenoot BAUKJEN BRUNGER in den nog bloeijenden

jenden leeftijd van 25 jaren met wien ik ruim drie jaren in den genoegelijksten
’Ectir doorbrengen � Treffend is dit verlies voor mij en voor mijn eenigst
Zoontje hare Ouders (wier eenigste Dochter zrj meer was
en verdere Bloedverwanten en Vrienden Doch wij hopen Gode te zwrjgen
Zijnen wil te eerbiedigen

| Workum den 8 April 1843 HENDk VISSER
ƒ %* Heden .nacht overleed na een langzaam verval van krachten , onze geliefde

liefde Mofider DURKJE MEINTES Weduwe van Wobbe H Schuurman
in den ouderdom van ruim 88 jaren , dankbaar dat wij ons zoo lang ia haar
bezit mogten verblijden wenschen wjj dat zij in een beter leven mag zjjn
overgegaan waar wij hopen haar eenmaal weder te aanschouwen
. G den 9 April 1843 H W SCH UURMANS
� Eenige kennisgeving
: .,%* Op den eersten dezer overleed op de Kostschool van den Heer J Claassens

sens te St Oedenrode onze beminde jongste Zoon HERMAN DEDDES In

den jeugdigen leeitijd van 18 jaren ; diep betreurd door ons zijue Ouders
Broeder en Zuster L P ROODBAARD

Leeuwarden» den 12 April 1843 H ROODBAARD geb Deddes
’

Eenige .kennisgeving ,

.%* Heden oveileed op het onverwachtst ten gevolge van een droevig ongeval
val , onze geliefde Zoon CHRISTIAAN , in den bloerjenden leeftijd van ruim
ai jaren

:. Ofschoon diep geschokt door dit voor ons zoo treffend en smtrtelrjk verlies
wenschen wij eerbiedig Gode te zwijgen Die geeft en neemt naar Zijn vrfimagtig

magtig welbehagen
Hallum FREDERIKUS TANGERMAN

| den ia Aj 1843 DINA TANGERMAN geb Poortman

ELIZA naauwelrjks den ouderdom van een jaar bereikt hebbende
Leeuwarden L HOS BACH

den 13 April 1843
J

HOS B ACH geb

Krantenartikel 14 april 1843

Krantenartikel 2 juni 1851

Krantenartikel 20 juni 1851

Krantenartikel 25 juli 1851

Krantenartikel 1 augustus 1851Nieuwe grafsteen op de Algemene Begraafplaats te Leeuwarden

KRUIWAGENS
ƒ«ƒ EZELFDE , ial , op lijd en plaats voormeld , teven verkoopen : Ongeveer
, 50 KRUIWAGENS (pijpegaaltjes met ijperen en esschen armen too mede

iwaar beslag , behoord hebbende aan nu wijlen den heer L P Roodbaard
Een INTREK te Hl’DR : bestaande in twee Kamers en eene Slaapkamer met

fraai nitgezigt in de Sehrans bij Leeuwarden den 12 November aanstaande
te aanvaarden Te bevragen

bij C BOK 31 A aldaar

GRASVER KOOPINGEN
� Griffier Mr P SIINSTRA te Beetsterzwaag ,  zal mede ten verzoeke van 
� T KOOPMANS aldaar publiek presenteren te verkoopen , het GRASGE-
WAS van ongeveer 250 bunder Hooiland of Maden als

Op Woensdag den 25 Jnnij 1851 ’s namiddags 1 unr , in het Logement van
F v d Wal te Gorredijk , van Honiianden gelegen onder Terwispel en

Op Slaand»» den 30 dito ’s namiddags 2 uur in de Herberg van L Bouma
,?

tr Beetsterzwaag van Huoilanden gelegen onder Beets Oldeboorn Boornbergum
en Oudcga

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

KRUIWAGENS
ƒ- EZELFDE , zal , op tijd en plaats voormeld , teven verkoopcn : Ongeveer
, 50 KRUIWAGENS (pijpegaaltjes behoord hebbende aan nu wijlen den heer 

L P Roodbaard

Niet alleen met Lucas Roodbaard ging het voor de wind, ook zijn dochter Johanna Roodbaard deed 

goede zaken. Zij nam in 1837 een damesmodezaak over aan de Bagijnestraat 396. Deze zaak 

heeft - zoals op te maken is uit diverse advertentie - verschillende adressen gehad. Na Bagijnestraat 

was de zaak gevestigd aan de Brol, waar Lucas Pieters Roodbaard een benedenhuis voor 200 

gulden huurde. Dit hele pand werd in 1838 voor de verkoop aangeboden. Van de Brol verhuisde de 

zaak naar een pand op de hoek bij de Kettingbrug (over de Waag). Ook dit pand staat vermeld als 

huis van de heer Roodbaard.

Dat de familie Roodbaard behalve de ogenschijnlijke (financiële) voorspoed ook slechte tijden kende 

blijkt uit de advertentie uit 1843 waarin het overlijden van de jongste zoon Herman Deddes wordt 

vermeld. In totaal hebben slechts twee van de zeven kinderen hun ouders overleefd (waaronder 

Johanna Roodbaard). Opvallend is dat Herman Deddes Roodbaard volgens de advertentie overleden 

is op een Kostschool in Sint Oedenrode. Dit betekent dat Roodbaard ook buiten het noorden heeft 

gereisd. Behalve Amsterdam heeft hij zeer vermoedelijk ook Sint Oedenrode bezocht. 

Op 23 mei 1851 kwam hij te overlijden. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in 

Leeuwarden, die hij in 1829-1830 in opdracht van het stadsbestuur ontwierp.

Door het overlijden van den Heer Roodbaard , neemt L VL ASK AMP Arohiteet thans woonachtig to Relpn , bij Groningen de vrijheid zich tŒrecommanderen tot het AANLEGGEN van BUITENPLAATSEN en TUINEN al«xede lot het maken van PLANNEN of TEEKENINGEN Kan £wij«n L b

"?

kwaamheid leveren en belooft eenc gopdc bediening


