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In 1820 kwam Oranjestein in het bezit van Pieter Cats, een gefortuneerde koopman uit 

Leeuwarden. Direct na de aankoop liet hij grote wijzigingen doorvoeren. In 1821 werd er 

begonnen met de bouw van een nieuw huis. Met de aanleg van het nieuwe huis liet de 

familie ook de tuinaanleg vernieuwen. 

Van deze werkzaamheden zijn betalingsoverzichten en een zeer uitvoerige briefwisseling 

tussen Johannes Bieruma Oosting (schoonzoon van Pieter Cats) en diens vader Jan Haak 

Oosting. In deze brieven toont Jan Haak Oosting (De Eerste Steen, Assen) grote interesse 

voor de aanleg en werkzaamheden van Roodbaard. Jan Haak Oosting geeft daarbij 

aan dat de aanleg van het park bij De Eerste Steen door Roodbaard al is gerealiseerd. 

In de brieven geeft Oosting zijn zoon adviezen over beplantingen. Zo schrijft hij in 1822: 

“(…) Met de verplante telgen en op Oranjestein hoop ik dat het goed zal slagen volgens 

vertrouwen van Roodbaart; herinnert hem nog een aan de citronkleurige roos. Ik heb een 

oranje roos die thans brilliant in bloey staat (…)”, brief 31 mei 1822. En: “(…) Het doet mij 

regt plaisier, dat het plantsoen op Oranjestein – waarlijk boven mijn verwagting – zo best 



reussert. (…) ’t Doet mij plaisir, dat Roodbaart op Oranjestein zoo veel en zoo goed naar 

Uw genoegen gewerkt heeft; populieren om de moestuin, had ik dunkt mij niet verkosen 

(…).”, brief 21 juni 1822. 

Deze brieven geven een beeld van de werkzaamheden van Roodbaard. Vermoedelijk 

was rond 1822 een groot deel van de aanleg gerealiseerd. Dat dit voor Roodbaard een 

drukke periode was, spreekt ook uit de brieven. Zo is er te lezen: “(...) ’t Is Jammer dat 

Roodbaart geen woord gehouden heeft (…)”, brief van Jan Haak aan Johannes Bieruma 

Oosting, november 1821 “(…) Roodbaart (…) niet voor vandaag over veertien dagen op 

Oranjestein [kan] komen (…)”, brief van Johannes Bieruma aan Jan Haak Oosting, 1 april 

1822 “(…) Roodbaart die naar ik hoop, hersteld mag zijn (…)”, brief van Jan Haak aan 

Johannes Bieruma Oosting, 21 juni 1822. 

Roodbaard was in deze periode onder meer werkzaam aan de Prinsentuin, Lyndenstein 

en Stania State. Het was bovendien voor Roodbaard persoonlijk een zware tijd. In 1821 

overleden binnen drie maanden tijd drie van zijn vier kinderen en in mei 1822 overleed 

zijn vader (Pieter Harms Roodbaard). 

In 1821 kreeg Roodbaard de opdracht tot de herinrichting van de formele aanleg. Het 

terrein bestond uit een langgerekt perceel. In een latere fase volgde een uitbreiding 

met zichtlijnen over de vijver. De vijverpartij is tegenwoordig nog altijd aanwezig. In dit 

langgerekte perceel heeft Roodbaard een mate van variatie bereikt door verschil in 

maatvoering van de perken. In de directe omgeving van het huis domineren de bol- en 

ovaalvormige perken. In het overige deel van het park paste Roodbaard de langgerekte, 

slingerende lijnen toe, zoals te zien is in de paden. 

Ook na 1822 werkte Roodbaard nog aan Oranjestein. In 1823 werd een eikenbos gerooid 

en een plantsoen door de firma Wijbren Krijns en Co. uit Joure geleverd. Kasboeken van 

Adrianus Cats en Johannes Bieruma Oosting tonen tot aan 1827 diverse betalingen die 

betrekking hebben op werkzaamheden aan de tuin. Opvallend is de betaling van 95,75 

gulden voor bloemen, te Haarlem gekocht door de tuinman. Wellicht was de tuinman bij 

de kwekerij van Zocher geweest. Eenzelfde betaling komen we tegen bij Fogelsanghstate 

in Veenklooster. 



Situatiekaart uit ca. 1870

Plattegrond na voltooiingMagazijn der tuinsierraden, Gijsbert van Laar

Nadat Adrianus Cats in 1826 en Johannes Bieruma Oosting in 1829 kwamen te overlijden 

hebben er vermoedelijk een tijd lang weinig veranderingen plaatsgevonden. De vrouw 

van Adrianus, Richtje Johanna Gosliga trouwde na diens overlijden met Onno Reint 

van Andringa de Kempenaer. Zij lieten nog twee parken door Roodbaard ontwerpen. 

(Schoonzicht, 1832 en Jagtlust, 1845). In 1846 werd het grondgebied in oostelijke richting 

uitgebreid, waarmee een nieuwe fase begon van de tuinaanleg. Vanaf 1865 vonden 

ingrijpende wijzigingen plaats.

In het park zijn op diverse plekken bouwwerken geplaatst. Dat Roodbaard zich liet 

beïnvloeden door Gijsbert van Laar wordt duidelijk door de aanwezigheid van een prieel, 

gekopieerd uit het Magazijn der Tuinsieraden. Dankzij de briefwisseling is bekend dat al 

in 1822 de grot bij de vijvers was aangelegd: “(…) ik hoop nog eens met hem dit najaar 

op de rustigen grootvaders bank te zitten en verlang de waterpartij benevens grot te zien 

(…).”, brief van Jan Haak aan Johannes Bieruma Oosting, 20 juli 1822. 

Het huis is particulier bewoond en niet toegankelijk. Het park is in de maand september 

opengesteld voor publiek.


