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GIJSBERT VAN LAAR (1767-1829), TUIN ARCH ITECT
+HW 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ GH 1HGHUODQGVH ODQGVFKDSVWXLQ HQ
GH9DQODDURORJLH

0DUWLQYDQGHQ%URHNH
:LP0HXOHQNDPS

,,QOHLGLQJ
In 2002 w as het tw eehond erd jaar geled en d at het eerste katern
verscheen van het 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ, een voorbeeld enboek
voor tu inen en tu insierad en. Dit katern w erd in d e jaren d aarna telkens
aangevu ld m et nieu w e katernen, tot het w erk u iteind elijk m eer d an 190
m od ellen bevatte. De samensteller van het m od ellenboek w as Gijsbert
van Laar, d ie behalve ontw erpen u it and ere voorbeeld enboeken ook
eigen ontw erpen in zijn boek opnam , evenals w erk van and ere
N ed erland se tu inontw erpers.
In d it artikel w ord t bij elkaar gebracht w at tot op hed en over Van Laar
en zijn 0DJD]LMQ bekend is gew ord en, en w aaraan nieuw e inzichten en
vond sten zijn toegevoegd .1 Uit het tot op hed en gepu bliceerde
ond erzoek naar Van Laar blijkt d at zijn 0DJD]LMQ een belangrijke bron is
voor d e bestu d ering van d e tu inarchitectuu r in N ed erland in d e period e
rond 1800. De herkom st van d e voorbeeld en in het boek zeggen iets over
d e contacten d ie Van Laar had en over w at er in N ed erland bekend w as
u it bu itenland se voorbeeld boeken. De invloed d ie het boek had op d e
praktijk geeft aan d at het w erk breed verspreid w as. Verd er geven d e
m od ellen en Van Laars com m entaar daarbij aan w at rond 1800 d e sm aak
w as op het gebied van d e tu inku nst.
In d it artikel w ord en eerst d e biografische gegevens over Van Laar
besproken. Vervolgens w ord t d e pu blicatiegeschied enis van het 0DJD]LMQ
Zie voor d it ond erzoek m et nam e W. Meu lenkam p , “G. van Laars Magazijn van Tu in-sieraad en als
een voorbeeld enboek voor N ed erland se tu ingebou w en”, in %XOOHWLQ .12%, jg. 82 (1983), nr. 3 / 4, p .
124-141.
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YDQ7XLQVLHUDDGHQ ond erzocht, evenals d e herkomst van d e voorbeeld en
in d at boek. Daarna w ord t bekeken w elke activiteiten Van Laar zelf
ond ernam op het gebied van het ontw erpen van tu inen. Tevens zal een
aantal voorbeeld en w ord en besproken van architecten d ie zich d u id elijk
d oor Van Laar lieten inspireren. Tenslotte w ord t nagegaan hoe Van Laar
in d e historiografie van d e N ed erland se tu in is ontvangen.



,,%LRJUDILVFKHJHJHYHQV
Over het leven van Gijsbert van Laar is tot op hed en betrekkelijk w einig
bekend . Zijn ou d ers w aren d e hovenier Evert van Laar en Maria van
Langeraar, d ie op 9 februari 1766 w aren gehu w d . Ze w oond en in
H arm elen, w aar hu n eerste zoon Gijsbert op 17 april 1767 w erd
ged oopt.2
H et gezin verhu isde in 1771 naar Utrecht; er w as inm id d els nog een zoon
Johannes geboren.
Gijsbert trouw d e in 1785, op achttienjarige leeftijd , in d e Catharijnekerk
aan d e Lange N ieu w straat te Utrecht m et Catharina Johanna Maas. In
1793 w oond e het echtpaar aan d e N ieu w e Gracht w estzijd e. Aan d eze
kant van d e N ieuw e Gracht lag ook d e botanische tu in, d e hortu s
Med icus Trajectinu s. H et kan w ord en verond ersteld d at Gijsbert, en
m ogelijk ook zijn vad er Evert, d aar w erkzaam w aren.
Aan het eind van d e achttiend e eeuw vertrok Gijsbert naar Alkm aar,
w aar hij sam en met Arie van Wetering een boom kw ekerij begon en
ontw erpen voor tuinen en bu itenplaatsen leverd e. Ze plaatsten in 1799
d e volgend e ad vertentie in d e krant: “* YDQ /DDU HQ $ YDQ :HWHULQJ LQ
&RPS KHEEHQ RQGHU GLH )LUPD WH $ONPDDU HYHQ EXLWHQ GH *HHVWHU3RRUW GH
$IIDLUH YDQ %RRP HQ %ORHPNZHHNHULM EHJRQQHQ (HUVWJHQRHPGH EOLMIW PHW KHW
DDQOHJJHQYDQ%X\WHQSODDWVHQHQ7X\QHQFRQWLQXHHUHQ5HFRPPDQGHHUHQ]LFK
LQ LHGHUV JXQVW”.3 Deze ad vertentie w erd enkele m alen herhaald en
2

C.S. Old enbu rger-Ebbers, “Gijsbert van Laar, nieu w e biografische gegevens”, in 7XLQMRXUQDDOYDQGH

1HGHUODQGVH7XLQHQVWLFKWLQJ, jrg. 1994, p . 31-33, en in &DVFDGHEXOOHWLQYRRUWXLQKLVWRULH, jg. 3 (1994), nr. 1
/ 2, p . 24-26.
3 Ad vertentie $ONPDDUVFKH&RXUDQW, 9 d ecem ber 1799.



verscheen bovend ien ook in d e 2SUHFKWH +DHUOHPPHU &RXUDQW.4 De heren
Van Laar en Van Wetering m ikten m et d e pu blicatie van hu n ad vertentie
in tw ee kranten d u id elijk op m eer d an een regionaal publiek.
In 1800 plaatsten ze w ed erom een advertentie: “%LM*YDQ/DDUHQ$YDQ
:HWHULQJ LQ &RPS %RRP HQ %ORHPNZHHNHUV EXLWHQ GH *HHVWHUSRRUW ]LMQ WH
EHNRPHQ+\DFKLQWHQ VLF 7XOSHQ1DUFLVVHQ'XFYDQ7ROHWFHWFLQGLYHUVH
VRRUWHQ RS QDDP HQ LQ URPPHO ]RR YRRU SRWWHQ HQ JOD]HQ RP WH %URHLMHQ DOV
YRRUGHNRXGHJURQGWRW]HHUFLYLHOHSULM]HQ”.5
Van Laar schrijft in d e bovengenoemd e ad vertentie u it 1799 d at hij het
aanleggen van tu inen en bu itenplaatsen voortzet. Dit betekent d at hij er
al voor d ie tijd m ee bezig gew eest m oet zijn. H et is niet bekend w anneer
hij begonnen is als tu inaanlegger. Verd er is onbekend of en w elke tuinen
hij aangelegd heeft in d e period e vóór 1799. Mogelijk d ateert zijn aanleg
van d e tu in van Klaas Bakker in Broek in Waterland , w aarover later
m eer, u it d e tijd d at hij in Alkm aar w oond e.
Van 1803 tot zijn dood w oond e Van Laar in Ou d shoorn, vlakbij Alphen
aan d e Rijn. Daar w as hij w erkzaam als tu inarchitect. De kw ekerij van
Van Laar en Van Wetering w as geen lang leven beschoren. Een van de
com pagnons vertrok w aarschijnlijk en tu ssen 1801 en 1806 w erd d e
kw ekerij in verschillend e d elen verkocht.6 H et is onbekend of Van
Wetering het kw ekersbed rijf eld ers heeft voortgezet of geheel is
opgehou d en. Ook is onbekend w at de red en w as voor het vertrek van
Van Laar naar Ou dshoorn.
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Gijsbert van Laar overleed in Ou d shoorn op 13 d ecember 1829 in d e
leeftijd van 52 jaar. Zijn beroep w as toen “DDQOHJJHUYDQSODQWVRHQHQ”. Dat
w ijst erop d at hij ind erd aad nog als tu inontw erper w erkzaam w as toen
hij in Ou d shoorn w oond e. H ij had zich d u s als zelfstand ig ond ernem er
d aar gevestigd en w as niet in loond ienst getred en op een van d e
bu itenplaatsen langs d e Rijn. Uit de geciteerd e vermeld ing van zijn
De ad vertentie w erd herhaald op 16, 23 en 29 d ecem ber 1799. In d e 2SUHFKWH +DHUOHPPHU &RXUDQW
verscheen d e ad vertentie op 10 en 14 d ecem ber 1799.
4

Ad vertentie $ONPDDUVFKH&RXUDQW, 29 sep tem ber 1800.
U.M. Mehrtens, “ Lu cas Pieters Rood baard en Gijsbert van Laar: architecten van land schap p en in
m iniatu u r” , in $QWLHN, nr. 8, 1987, p . 435-440, 437.
5
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Correcte overlijdensdatum is 13 december 1820.

De hier vermelde 1829 moet een tikfout zijn (de toetsen 9 en 0 zitten naast elkaar).
Zie Arinda van der Does, Gijsbert van Laar (1767-15 december 1820), Cascade bulletin voor tuinhistorie 17 (2008) nr. 1, p. 7-16.
Op haar beurt maakte Arinda een fout, 15 december moet 13 december zijn.

beroep kan w ord en opgem aakt d at hij zich niet m eer bezighield m et
kw eken.7
Rond om zijn nieuw e w oonplaats en rond Alphen aan d e Rijn, aan d e
overkant van d e rivier, heeft hij enkele tu inen van bu itenplaatsen
aangelegd . Aan Van Laar ku nnen d e tu inen van Rijnoord , Raadw ijk en
N ieuw Brittenru st w ord en toegeschreven, w aarover later m eer. Al d eze
bu itenplaatsen heeft hij ontw orpen voor klanten d ie afkom stig w aren u it
Dord recht. H et is du s niet uitgesloten d at Van Laar ook tu inen d ichter bij
Dord recht heeft ontw orpen; hij w as er in ied er geval bekend .
In d e tijd d at hij in Ou d shoorn w oond e, w as Van Laar gehu w d m et
Maria Lou isa Pend er. Zijn eerste echtgenote w as w aarschijnlijk vóór 1803
overled en. In Ou dshoorn w erd en ook zijn kind eren geboren: Maria
Lou isa in 1806 en Johanna Ad olphina in 1808.



,,,+HW0DJD]LMQYDQ7XLQVLHUDDGHQ

In 1802 verscheen het eerste katern van het 0DJD]LMQYDQ7XLQVLHUDDGHQ
RI9HU]DPHOLQJYDQPRGHOOHQYDQDDQOHJHQVLHUDDGYRRUJURRWHHQNOHLQHOXVW
KRYHQ YRRUQDPHOLMN YDQ GH]XONH GLH PHW ZHLQLJ NRVWHQ WH PDNHQ ]LMQ H et
w erd gepubliceerd te Am sterdam , bij Johannes Allart.8 Tu ssen 1802 en
1809 verschenen nieu w e katernen, tot er u iteind elijk 24 w aren, m et in
totaal 190 platen.
H et eerste katern bevatte acht platen, elk m et een blad voor d e
toelichtend e tekst; het betrof zes platen m et m od ellen voor gebouw en en
ornam enten en tw ee m et tu inontw erpen. De latere katernen had d en in
d e regel d ezelfd e sam enstelling. Vijf katernen bevatten elk zeven platen
m et tu inornam enten en slechts één tu inplattegrond , en één katern bevat

In d e OAT bij het kad astraal m inu u tp lan is ook niet gevond en d at Van Laar grond in eigend om had
in Ou d shoorn of in Alp hen. Dit slu it echter niet u it d at hij na d e op stelling van d e OAT grond
verw ierf of d at hij tu inen in p acht had .
8 Op het titelblad is een bru ggetje m et een treu rw ilg te zien. Volgens Overm ars vertoont d eze
7

overeenkom sten m et een schild erijtje op een d ienblad , aanw ezig op d e Sterreschans bij N ieu w erslu is.
Zie W. Overm ars, “ Sterreschans, negentiend e-eeu w se bu itenp laats aan d e Vecht” , in 'H:RRQVWHGH, jg.
73 (1987), nr. 1, p . 26-37.



vijf platen m et ornam enten en één tu inontw erp. Eén katern, m et zes
platen, bevat u itslu itend m od ellen voor tu inornamenten en geen
tu inontw erp.
De eerste d ru k u it 1802 heeft een bijzond erheid in d e titel, nam elijk het
w oord 'repu bliek'. Uitgaven d ie w el 1802 zijn ged ateerd , m aar het w oord
'koningrijk' in d e titel hebben, zijn d u s in w erkelijkheid w aarschijnlijk
1809 of 1810 aangem aakt, toen Lod ew ijk N apoleon het Koninkrijk
H olland (1806-1810) bestuu rd e. Dit is d u s al een variant, m aar er zou d en
er m eer volgen. In 1819 kw am een tw eed e d ru k, bij Jacobus d e Ru yter,
Am sterd am , en een gelijktijd ige d ru k w aarin d e tekstged eeltes and ers
zijn geplaatst, in Zaltbom mel, bij Joh. N om an & Zn. In 1831 volgd e bij
d eze laatste u itgever een d erd e d ru k.
In 1867 kw am tenslotte bij G.B. van Goor in Gou d a een sterk
gecou peerd e ed itie u it. Uit d ie tijd is ook een onged ateerd e
Am sterd amse u itgave bekend . Deze beid e laatste u itgaven zijn in
om vang ongeveer eend erd e van d e oorspronkelijke u itgave. De nad ruk
is hierbij kom en te liggen op d e ontw erpen in rustieke stijl, typerend
voor d e tijd en m ogelijk ook veel gebruikt te d ien eind e. De kw aliteit van
het papier w il d oor d e jaren heen ook nog w el variabel zijn, zod at w e
niet w eten hoeveel d ru k- en bind varianten er nu precies bestaan van het
0DJD]LMQ. Veel exem plaren zijn ingekleu rd , niet altijd voorbeeld ig, zodat
vaak een ongekleu rd exem plaar valt te prefereren boven een ingekleu rd
Magazijn. Ook moeten heel w at exem plaren later, als hu isvlijt, zijn
ingekleu rd en het lijkt erop d at enkele exem plaren d ie in het verled en
zijn aangebod en, recent w aren ingekleu rd .
Auteur dezes (WM) heeft in de jaren 1990 afbeeldingen gezien van een
aantal exemplaren die vanuit Nederland in de negentiende eeuw zijn
geschonken aan Japanse hoogwaardigheidsbekleders. Deze exemplaren
waren voorbeeldig ingekleurd, de beste kwaliteit kleuring van een
0DJD]LMQ die hem tot nu toe onder ogen kw am. Het moeten prestigieuze
geschenken zijn gew eest. Ze stellen bovendien de vraag of Gijsbert van



Laar op deze w ijze nog van enige invloed is gew eest op latere Japanse
tuinen.9
Van Laar haald e zijn voorbeeld en voor tu ingebouw en en –ornam enten
u it d iverse bu itenland se mod ellenboeken. In d e ond ertitel bij het
0DJD]LMQ m eld t hij d at d e m od ellen zijn “ JHWURNNHQ XLW GH YRRUQDDPVWH
EXLWHQODQGVFKH ZHUNHQ QDDU GH JHOHJHQKHLG HQ JURQGHQ YDQ GHH]H UHSXEOLHN
JHZLM]LJGHQPHWYHHOHQLHXZHSODWWHJURQGHQHQVLHUDDGHQYHUPHHUGHUG” . Deze
laatste haald e Van Laar niet alleen u it zijn eigen praktijk, m aar nam ook
ontw erpen van and eren op. Een voorbeeld d aarvan is het tu inontw erp
voor het Walcherse Ter H ooge, w aarover later m eer.

2SGUDFKW
Voorin het 0DJD]LMQ staat een opdracht verm eld : “ 'HQ +HHUH 'LUN
:\QDQGV] 'LWPDUVFK /LHIKHEEHU HQ %HJXQVWLJHU YDQ .RQVWHQ HQ
:HWHQVFKDSSHQZRUGWGLW.XQVWZHUNRSJHGUDJHQGRRUGHV]HOIV9ULHQG*
YDQ /DDU” .Van Ditm arsch bezat een bu itenplaats in Broek in Waterland ,
van w elk plaatsje hij bu rgem eester w as.

9RRUUHGH
Aan het 0DJD]LMQ gaat een inleid ing vooraf, ged ateerd Am sterd am , 20
novem ber 1802. Hierin gaat Van Laar in op d e ontw ikkeling van d e
tu inkunst, op zijn eigen opvattingen over tu inarchitectu u r en op d e
achtergrond en van d e u itgave van het 0DJD]LMQ.
H ij begint erm ee te zeggen dat tu inkunst van oorsprong een nu tsfu nctie
vervu ld e en dat pas in een later stad iu m het “ DDQOHJJHQ YDQ IUDDLH
OXVWKRYHQ” belangstelling kreeg. Over d e vorm geving d aarvan m erkt hij
op d at d aarin d e sm aak lang gotisch bleef – m et gotisch bed oelt hij
kennelijk ou d erw ets.10 In d eze “ gotische” tu inen m iste m en “ GLH
DIZLVVHOLQJ GLH YHUVFKHLGHQKHLG GLH GH YHUPDDNHQ RS HHQHQ ]HOIGHQ JURQG ]RR
9

Inform atie p rofessor Kiyoshi Matsu d a, Kyoto en Wybe Ku itert, Wageningen.

De sp raakverw arring over stijlen is bij Van Laar algem een; zie d aarover verd erop . Zie overigens
over het begrip “ gotisch” : A. van d er Wou d , 'H %DWDDIVH KXW 9HUVFKXLYLQJHQ LQ KHW EHHOG YDQ GH
JHVFKLHGHQLV  , Am sterd am 1990.
10



PHQLJYRXG YHUPHQLJYXOGLJG HQ GRRU JHVWDGLJH YHUUDVVFKLQJHQ GHQ JHHVW HQ GH
YHUEHHOGLQJ WUHIW” . Deze zinsned e geeft d e kern w eer van Van Laars
opvattingen over tu inaanleg: d e tu in m oet het gevoel en d e fantasie
raken en d at w ord t bereikt d oor m id d el van afw isseling en
verscheid enheid .
Deze m anier van tu inaanleggen kw am N ed erland binnen, ald us Van
Laar, via “ GH(QJHOVFKHQ GLHGHH]HVPDDNPHHQLNJURRWHQGHHOVHHUVWYDQGH
&KLQHH]HQ DIJH]LHQ KHEEHQ ” .11 In d e tw eed e helft van d e achttiend e eeuw
w erd en vele tu inen “ YROJHQV GH (QJHOVFKH VPDDN LQJHULJW” . Welisw aar
w aren d e N ed erland se land goed eren kleiner d an d ie in Engeland en
zou d en grote parken ook teveel kostbare landbou w grond in beslag
nem en, m aar toch kreeg d e land schapsstijl hier een grote popu lariteit.
Dit had te m aken m et d e aard van d e tu instijl, “ GDQ KXQQH [van d e
Engelsen]ZLM]HYDQDDQOHJJHQYRHJW]LJJHOXNNLJRRNQDDUNOHLQHODQGJRHGHUHQ
HQ LV MXLVW JHVFKLNW RP HHQ VWXN JURQGV JURRWHU WH GRHQ YRRUNRRPHQ GDQ KHW
LQGHGDDGLVHQRPLQHHQHQNOHLQHQRPWUHNGHJURRWVWPRJHOLMNHYHUVFKHLGHQKHLG
GDDUWHVWHOOHQ” .
Van Laar ziet d e toekom st hoopvol tegem oet en verw acht d at vred e en
voorspoed ervoor zu llen zorgen d at er spoed ig w eer evenveel
bu itenplaatsen zullen zijn als voor het begin van d e recessie, toen veel
bu itens w erd en afgebroken. De aantrekkelijkheid van het bu itenleven
blijft in ied er geval bestaan, d enkt Van Laar, w ant “ ZDW LV ¶HU JHVFKLNWHU
YRRUGHQEHGDDUGHQZHUN]DDPHQHQQLMYHUHQ1HGHUODQGHURPWHYHUSRR]HQYDQ
]LMQH DUEHLG GDQ HQLJH GDJHQ GHU ZHHN DDQ GH VWLOOH UXVW YDQ KHW EXLWHQOHYHQ
WRHWHZLMHQ'DDUWRHEHKRHIWPHQJHHQULMNPDQWH]LMQJHHQHJURRWHEXLWHQSODDWV
WH EH]LWWHQ GH WHJHQZRRUGLJHVPDDNYDQDDQOHJJHQ OHYHUW GHQ EH]LWWHU YDQHHQ
PLGGHOPDDWLJHQ RI NOHHQHQ JURQG ]RR ZHO VWRI WRW YHUPDDN DOV GLHQ YDQ HHQHQ
JURRWHQ VFKRRQ LQHHQHQ HQJHUHQ NULQJ ]LMODDWKHP WRHGDDULQ YHUDQGHULQJHQ
HQ YHUEHWHULQJHQ WH PDDNHQ HQ ]LJ GDDUPHGH WH YHUOXVWLJHQ HQ WLMGNRUWLQJ WH
YHUVFKDIIHQ MD PHQLJ HHQ PLGGHQPDDWLJ JHJRHG PDQ LV JHOXNNLJHU LQ ]LMQ
11

H et w as rond het eind van d e achttiend e eeu w een w ijd verbreid m isverstand d at d e land schap sstijl

oorsp ronkelijk u it China zou kom en. Dit w erd m ed e aangew akkerd d oor d e Fransen, d ie niet alle eer
voor d e nieu w e tu instijl aan d e Engelsen w ensten te geven. Zie d aarvoor: Osvald Sirén, &KLQD DQG
*DUGHQVRI(XURSHRIWKH(LJKWHHQWK&HQWXU\, N ew York 1949.



WXLQWMHQ GDQ YHHOH ULMNHQ LQ KXQQH SUDJWLJH OXVWKRYHQ KLM JHQLHW GXEEHOG KLM
RYHUOHJWEHSURHIWVFKLNWSODQWYHUDQGHUWYHUEHWHUW]HOIHQGDWDOOHVJHHIWKHP
PHHUYHUPDDNGDQKHPKHWJHQRWDOOHHQ]RXYHUVFKDIIHQ]RRKLMKHWGRRUDQGHUH
KDGODDWHQRQWZHUSHQHQXLWYRHUHQ” .
Wat Van Laar eerst als nad eel signaleert, d e beperkte ru im te in
N ed erland , d raait hij om tot een voord eel: ju ist om d at N ed erland ers
eigenlijk vooral nijver en “ EHGDDUG” zijn, hoeven ze geen grote tu inen te
hebben; sterker nog: een kleine tu in is veel leu ker d an een grote w ant
d aarin ku n je zelf aan d e slag m et ontw erpen en m et ond erhou d en van
d e plantjes.
H et d oel d at Van Laar zich stelt m et zijn u itgave, is om d eze tu inbezitters
behu lpzaam te zijn “ GRRU KXQ PRGHOOHQ YDQ DOOHUOHL WXLQYHUVLHUVHOHQ YRRU
RRJHQWHVWHOOHQHQKXQGHNHX]HXLWYHHOHWRWYHUIUDDLMLQJYDQKXQQHWXLQHQWH
JHHYHQ” . H ij benad ru kt d e u niciteit van zijn w erk: het heeft “ WRW QRJ WRH
JHHQYRRUEHHOGLQRQ]HWDDO” .
Van Laar kond igt aan d at in d e volgend e afleveringen telkens enkele
m od ellen voor tu insierad en opgenom en zu llen w ord en, “ YRRUHHQJHGHHOWH
JHWURNNHQXLWGHEHVWHEXLWHQODQGVFKHZHUNHQLQGDWYDNLQYHUVFKLOOHQGHWDDOHQ
YRRU HHQ JHGHHOWH YDQ RRUVSURQJOLMNH YLQGLQJ HQ YRRU HHQ DQGHU JHGHHOWH QDDU
UHHGV EHVWDDQGH PRGHOOHQ RS OXVWKRYHQ JHWHNHQG” . Verd er w il hij een aantal
tu inplattegrond en opnem en, “ YDQ ZHONH ¶HU ELM HON VWXNMHQ [van het
Magazijn, d at in afleveringen m oest verschijnen]PHHVWHHQRIPHHU]XOOHQ
YRRUNRPHQ” en d ie “ DOOH YDQ RULJLQHOH YLQGLQJ ]XOOHQ ZH]HQ” . Op d eze
plattegrond en w ord t later teru ggekom en.
Ook neem t hij zich voor om w at algem ene informatie te geven aan d e
potentiële tu inbezitter en –aanlegger: “ YRRUDO ]DO PHQ ]RUJ GUDDJHQ GDW
HLJHQDDUV YDQ NOHLQH EXLWHQSODDWVHQ HQ WXLQHQ LQ GLW ZHUN HHQH JHQRHJ]DDPH
KDQGOHLGLQJ YLQGHQ RP KXQQH SOHNMHQV JURQGV WH YHUIUDDLHQ HQ WH
YHUDDQJHQDDPHQ RS GH RQNRVWEDDUKHLG ]DO RRN DFKW JHJHYHQ ZRUGHQ HQ ]XONH
WXLQHLJHQDDUV]XOOHQRYHUYORHGLJVWRILQRQVZHUNYLQGHQRP]XONHYHUVLHUVHOHQ
XLWWHNLSSHQGLHPHW]HHUZHLQLJNRVWHQNXQQHQYHUYDDUGLJGZRUGHQ” . Dat hij er
niet alleen een m od ellenboek m aar ook een handboek van w il m aken,
blijkt u it het volgend e: “ 2RN ]DO LN ]RUJ GUDDJHQ ]RR PLMQ ZHUN ELM PLMQH
ODQGJHQRRWHQ DDQPRHGLJLQJ RQWYDQJW YDQ ELM]RQGHUOLMN ELM GH SODWWH JURQGHQ


HHQH QRJ YHUGHUH DDQZLM]LQJ WH JHHYHQ HQ GHU]HOYHU EHVFKULMYLQJHQ HQ
YHUNODDULQJHQ WH GRRUYOHJWHQ PHW RQGHUULJWLQJHQ RPWUHQW DOOHV ZDW YDQ KHW
EHJLQ YDQ GHQ DDQOHJ WRW GH JHKHHOH YROYRHULQJ WRH GLHQW LQ DFKW JHQRRPHQ WH
ZRUGHQ” , inclusief “ HHQH UXXZH RSJDDYH YDQ GH NRVWHQ GLH ]XONH DDQOHJJHQ
YHUHLVFKHQ” . Van d ie begrotingen vind en w e in d e tekst van het Magazijn
overigens niets terug.
H ierm ee plaatst Van Laar zich in een trad itie d ie al sinds 'HQ
1HGHUODQWVHQ +RYHQLHU van Jan van d er Groen (1669) w ijd verbreid w as:
sind s Van d er Groen zijn popu laire hand boekje voor tu inaanleg en –
ond erhou d pu bliceerd e, w aren er verschillend e and ere hand boeken
verschenen op d e N ed erland se markt, zow el van N ed erland se als van
bu itenland se au teu rs. Talloze tu inbezitters had d en één of m eer van
d ergelijke naslagw erken w aarin ze alles kond en lezen over d e aanleg en
inrichting van com plete bu itenplaatsen tot en m et d e verzorging van
bepaald e planten.
N iet alleen d e tu inen en tu insierad en m ochten niet teveel kosten, ook het
0DJD]LMQ zelf m oest tegen een zo laag m ogelijke prijs ku nnen w ord en
aangebod en. Daarom “ ]DOPHQ]LFKEHYOLMWLJHQRP]RRYHHOKHWYDOOHQNDQGH
EHODQJULMNVWH VLHUDDGHQ RS HHQ ]RR ZHLQLJ PRJHOLMN JHWDO 3ODDWHQ DDQ GH
OLHIKHEEHUHQ WH OHYHUHQ RP GDDUGRRU YRRUWHNRRPHQ GDW GLW ZHUN WH NRVWEDDU
ZRUGH” .
,QKRXGVRRUWHQHQVWLMOHQ
H et 0DJD]LMQ bevat 190 platen m et telkens een bladzijd e toelichting. H et
aantal m od ellen is evenw el veel groter: op d e m eeste platen staan
m eerd ere m od ellen afgebeeld .
De platen tonen een w eid se variatie aan gebouw en: er staan ond er
and ere ruïnes op, tem pels, stoelen, banken, boerenherbergen en –
w oningen, d aglonershu isjes, vissershu tten, schom mels, m oskeeën,
tenten, herm itages, ijskeld ers, gem akken, land elijke w oningen, poorten,
kapellen, bru ggen, beschild erd e schotten, bootjes en nog veel m eer.
Opvallend aan al d eze gebou w tjes is d at ze vaak een and ere fu nctie
hebben dan hu n u iterlijk su ggereert. Een op schot geschild erd e tem pel


d ient om kippenhokken te cam ou fleren, w at een kapel lijkt, is in
w erkelijkheid een gem ak enzovoorts.
De getoond e gebouw tjes kunnen w ord en gebou w d van hou t of baksteen
m aar ook van “ UXXZH RQJHVFKLOGH ERRPVWDPPHQ” , riet en stro, “ NQHSSHOV”
(ru w e stam m etjes), “ YOHJWZHUN YDQ WDNNHQ” , linnen, “ ZDOYLVFKEHHQHQ” ,
“ JHYORJWHQ WRXZ” of ku rk. Zo beveelt Van Laar bij een renaissancistisch
gebou w tje aan om het te bekled en m et “ GH JURIVWH VWXNNHQ NXUN GLH PHQ
NULMJHQ NDQ LHGHU VWXN QDDU GH WHNHQLQJ JHIDWVRHQHHUG PHW VFKHUSH ELMWHOV HQ
]DDJMHQVGRFK]RQGHUJODQVJHVFKLOGHUGGLWZHOXLWJHYRHUG]LMQGHNDQKHWRRJ
]HOIVRSHHQNOHLQHDIVWDQGJHHQRQGHUVFKHLGWXVVFKHQGLWHQQDWXXUOLMNHQVWHHQ
]LHQ” .
De voorgesteld e stijlen zijn al even d ivers: genoem d w ord en ond er m eer
d e Chinese, gotische, ru stieke, Aziatische, Dorische, klassieke,
Muscovische, Tu rkse, Moorse en Zw itserse stijl.12
3HQGDQW$IEHHOGLQJHQGHUIUDDLVWH  %RRPHQHQ+HHVWHUV
Tegelijk m et d e eerste u itgave van het 0DJD]LMQ verscheen het boek
$IEHHOGLQJHQ GHU IUDDLVWH PHHVW XLWKHHPVFKH %RRPHQ HQ +HHVWHUV GLH WRW
YHUEHWHULQJ YDQ (QJHOVFKH %RVVFKHQ HQ 7XLQHQ RS RQ]HQ JURQG NXQQHQ
JHSODQWHQJHNZHHNWZRUGHQEHQHYHQVGHEHVFKU\YLQJYDQGHU]HOYHUNHQPHUNHQ
YRRUWNZHHNLQJ QXWWLJKHGHQ HQ DQGHUH E\]RQGHUKHGHQ LQJHULFKW RP DDQ GH
/LHIKHEEHUV YDQ ]RGDQLJH %RVVFKHQ HQ 7XLQHQ GH NHQQLV YDQ GH]HOYH ]R
DDQJHQDDP DOV QXWWLJ WH PDNHQ. Dit boek w as sam engesteld d oor d e
m ed icu s J.C. Krauss en verscheen eveneens bij u itgeverij J. Allart in
Am sterd am . Waar Van Laar zich m et nam e concentreert op d e
vorm geving van tuinen en tu inornam enten, gaat Krauss in op d e bomen
en heesters d ie men in d ergelijke tu inen kan planten. Beid e w erken
vorm en in d ie zin elkaars pend anten.
De boeken w erd en d oor d e u itgever ook gezam enlijk aangeprezen in d e
kranten. Zo plaatste Allart bijvoorbeeld in 1803 in d e 0LGGHOEXUJVFKH
&RXUDQW een ad vertentie: “ %\-$OODUWWH$PVWHUGDPZRUGWXLWJHJHHYHQYRRU
DOOH /LHI KHEEHUV YDQ VFKRRQH 3ODQWVRHQHQ WHU YHUVLHULQJ KXQQHU (QJHOVFKH
12

Meu lenkam p , a.w . (noot 1), p . 127-128.



7XLQHQHQ%RVVFKHQDOVPHGHYRRUDOOH%HPLQQDDUVYDQQLHXZHHQIUDD\HDDQOHJ
YDQ7XLQHQHQ7XLQVLHUDDGHQ « ” , w aarna hij het boek van Krauss noem t,
d at volgens d e aanprijzing w as u itgevoerd “ LQJURRWWRIRUPDDW1RHQ
 ]\QGH GH SODDWHQ JHGUXNW RS EHVW (QJHOVFK 3DSLHU HQ NHXULJ QD ·W OHYHQ
JHFRXOHXUG” . Ook het boek van Krau ss verscheen blijkbaar in losse
katernen. Van het 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ w aren d e eerste vier
nu m m ers verschenen, “ PHW JHFRXOHXUGH HQ RQJHFRXOHXUGH 3ODDWHQ” .13
Mogelijk plaatste Allart d ezelfd e advertentie ook in and ere plaatselijke
kranten. Opvallend is d at niet d e lokale boekhand elaar, maar d e u itgever
zelf d e ad vertentie plaatste.
2SURHS
In het voorw oord d oet Van Laar een beroep op zijn collega’s om hun
ontw erpen op te stu ren: “ 7RW GHH]H RQGHUQHHPLQJ KHEEHQ ZLM YRRU]HHNHU GH
DDQPRHGLJLQJ YDQ RQ]H ODQGJHQRRWHQ QRGLJ GH DDQJURHLMHQGH OXVW WRW GH
WXLQNRQVWVWDDWRQVERUJYRRUYHUWLHUYDQRQVZHUNGRFKRRNLQHHQDQGHURS]LJW
NXQQHQ GH EHPLQQDDUHQ YDQ GLW YDN PHGHZHUNHQ HQ RQV HQ HONDQGHUHQ GLHQVW
GRHQGRRURQVQDPHOLMNWHNHQLQJHQRIVFKHWVHQPHGHWHGHHOHQYDQGHEHYDOOLJVWH
YHUVLHULQJHQGLHKXQQHOXVWKRRYHQYHUIUDDLHQ]RRGDQLJHHQHPHGHGHHO]DDPKHLG
GRRU PLGGHO YDQ RQV ZHUN DDQ DQGHUHQ JHGDDQ NULMJW HONH OLHIKHEEHU GDQ
WLHQYRXGYDQGHQDQGHUHQWHUXJ” .
Deze oproep kreeg respons: in d e latere katernen van het Magazijn is
ind erd aad een aantal ontw erpen opgenom en d ie van eld ers afkomstig
w aren, w aarond er het al even genoemd e Ter H ooge.
Door gebrek aan bronnen is evenw el niet m eer na te gaan hoe Van Laar
in het bezit van d eze ontw erpen kw am . Onbekend is d us of hij d e
betrokken ontw erpers heeft gevraagd hu n ontw erpen te m ogen
pu bliceren of d at deze zelf hu n w erk aan Van Laar hebben aangebod en.
Verd er is bij een aantal voorbeeld en niet na te gaan w elke van d e tw ee er
eerd er w as: het gebouw zelf of d e pu blicatie in het 0DJD]LMQ. H ierover
m eer bij d e behandeling van d e schijnkapel op Sandw ijck.

13

Ad vertentie 0LGGHOEXUJVFKH&RXUDQW, 10 ap ril 1803.



,9,QYORHGRSKHW0DJD]LMQ
Van Laar nam blijkens het titelblad niet alleen voorbeeld en op in het
0DJD]LMQ d ie w aren “ JHWURNNHQ XLW GH YRRUQDDPVWH EXLWHQODQGVFKH ZHUNHQ” ,
m aar ook “ YHHOHQLHXZHSODWWHJURQGHQHQVLHUDDGHQ” . Deze laatste haald e hij
ond er and ere u it zijn eigen ontw erppraktijk. Verd er nam hij
m od elplattegrond en op d ie niet op enig praktijkvoorbeeld w aren
gebaseerd , en tenslotte nam hij ontw erpen voor tu inen en tu ingebouw en
op d ie d oor and eren w aren ontw orpen. Van al d eze categorieën zu llen in
het navolgend e enkele voorbeeld en w ord en besproken. Van Laars
specialism en (herm itages, boerenhuisjes en schotten) zu llen in een
afzond erlijke paragraaf u itgebreid er w ord en behand eld ; in het
navolgend e w ord en ze slechts kort aangestipt.
%XLWHQODQGVHYRRUEHHOGERHNHQ
Van Laar had , zoals gezegd , niet alle m od ellen voor tu inen en
tu ingebouw en zelf verzonnen. Een groot d eel had hij geplagieerd u it
bu itenland se voorbeeld enboeken. Via internationale slu ipw egen
kw amen d e m od ellen in Van Laar terecht, terw ijl d e oorspronkelijke
bron vaak al niet meer te achterhalen w as.14
Een groot d eel van d e afbeeld ingen van gebouw en w as oorspronkelijk
afkomstig u it het m od ellenboek van J.G. Grohm ann, ,GHHQPDJD]LQ IU
/LHEKDEHU YRQ *lUWHQ HQJOLVFKHQ $QODJHQ XQG IU %HVLW]HU YRQ /DQGJWHUQ
VRZRKO PLW JHULQJHP DOV DXFK JURVVHP *HOGDXIZDQG QDFK GHQ RULJLQHOOVWHQ
HQOLJVFKHQJRWKLVFKHQVLQHVLFKHQ*HVFKPDFNVPDQLHUHQ]XYHUVFK|QHUQXQG]X
YHUHGHOQ, het m eest u itgebreid e voorbeeld enboek van tu ingebou w en ooit
u itgegeven. Dit w erk verscheen te Leipzig in zestig afleveringen tu ssen
1796 en 1811.
In het 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ zijn tevens tenm inste vier platen te
vind en d ie gekopieerd zijn uit het Engelse m od ellenboek )HUPHRUQpHRU
14

Een fraai voorbeeld geeft W. Meu lenkam p , in “ ” In d e Tu rksche sm aak…” : d e Tu rkse tent, d e

m oorse kiosk en het oosters p aviljoen in N ed erland 1700-1900” , in H . Theu nissen, A. Abelm ann en W.
Meu lenkam p (red .), 7RSNDSL  7XUNRPDQLH 7XUNV1HGHUODQGVH RQWPRHWLQJHQ VLQGV  Am sterd am
1989, p . 118-129213, noot 45.



5XUDO ,PSURYHPHQWV, sam engesteld d oor John Plaw en u itgegeven in
Lond en in 1795. Van Laar had verm oed elijk niet het originele w erk van
Plaw ond er ogen gehad , m aar d e platen gekopieerd u it het hierboven
genoem d e m od ellenboek van Grohm ann, d ie zelf naar hartelust u it
bu itenland se w erken plagieerd e.15
H et verschil tussen het ,GHHQPDJD]LQ en het Magazijn van 7XLQVLHUDDGHQ
is m et nam e d at het eerstgenoem d e geen tu inontw erpen bevat, m aar
lou ter ontw erpen voor tu ingebou w en en –ornam enten.
(LJHQRQWZHUSHQ
Er staan in het boek ontw erpen d ie door Van Laar, of d oor een tekenaar
naar Van Laars ontw erp, zijn vervaard igd en w aarbij niet is na te gaan of
ontw erp en afbeeld ing van d ezelfd e hand zijn. De ontw erpen zijn alle
m in of m eer am ateu ristisch afgebeeld . De voornaamste kenm erken van
d eze ontw erpen zijn d e té grote d etaillering van d e ontw erpen en d e
neiging om d e ou derd om van ruïneuze bru ggen en pittoreske w oningen
te bevestigen d oor er op opvallend e w ijze een gefingeerd e d atu m in te
verw erken.
De gebouw tjes d ie in d eze amateu ristische hand zijn getekend , zijn m et
nam e boerenhu izen en –herbergen, enkele herm itages en d e priëlen van
w alvisribben. Wat in d eze gevallen w ijst in d e richting van Van Laars
au teu rschap, of in ied er geval een N ed erland se herkomst, is d e typisch
“ H olland se” stijl van d e bouw w erkjes.
9RRUEHHOGHQXLWGHSUDNWLMN
Van Laar nam enkele m od ellen op van gebouw en en tu inen d ie in
w erkelijkheid gerealiseerd w aren. Met nam e d e bu itenplaats Velserbeek
bij Velsen vorm d e een rijke bron van inspiratie: in het 0DJD]LMQ beeld de
Van Laar niet alleen d e Chinese tent op d eze bu itenplaats af, m aar ook
d e herm itage, een arbeid ersw oning en w aarschijnlijk eveneens een
boerenherbergje.

15

Meu lenkam p (noot 1), a.w ., p . 133, 134.



Velserbeek w as toen in bezit van d e Am sterd amse bankier Johan Goll
van Frankenstein, die d e bu itenplaats in 1781 van zijn vader had geërfd .
De Chinese tent is te zien op Plaat CXLII. “ Eene kleine verhevenheid , bij
eene partij Water, is d eszelfs plaats” , ald us d e toelichting. Dit is d e tent
d ie op Velserbeek stond , en d aar had hij ind erd aad een plaatsje aan een
vijver. Van Laar toont het lu chtige, pagod e-achtige gebou w tje, voorzien
van belletjes en staand e op een heu veltje. Dit laatste w as in w erkelijkheid
iets m ind er hoog dan Van Laar su ggereert.16

Zie voor een afbeeld ing van d it p rieel in zijn om geving: H . N u m an, 9LHUHQWZLQWLJ3ULQWWHNHQLQJHQPHW
&RXOHXUHQYHUEHHOGHQGH+ROODQGVFKH%XLWHQSODDW]HQ (…), Am sterd am 1797.
16



De herm itage op Plaat CLXXXI bevond zich eveneens op Velserbeek. Op
Plaat CLXXXII is het interieu r ervan te zien.17 Mogelijk w erd d it
tu inornam ent geplaatst rond 1780, toen d e grootscheepse verand eringen
in het noord elijke ged eelte van d e tuin plaatsvond en. De al bestaand e
Engelm u nd usbeek w erd vergraven tot een slingerend riviertje en op het
zo ontstane eiland je w erd d e klu izenaarshu t gezet.
Op Plaat CLXXXI van zijn 0DJD]LMQYDQ7XLQVLHUDDGHQ toont Van Laar het
gebou w tje. H ij schrijft bij d e afbeeld ing: “ (HQ YHUKHYHQ (LODQG PHW DJW
7UDSSHQRSJDDQGHZDDURSHHQHHHQYRXGLJHHQQLHW]HHUNRVWEDDUH+HUPLWDJLH
JHSODDWVW LV JHKHHOYLHUNDQWYDQ 7HHQZHUN JHYORFKWHQ HQ PHWOHHP HQ NRHPLVW
EHSOHLVWHUGPHWHHQ5LHWHQGDNHQ6WURRJHGHNWHQHHQ6FKRRUVWHHQGHYRRU]LMGH
SURQNWPHWHHQHRXGHUZHWVFKH'HXUHQHHQVWXNNHQG9HQVWHU]RQGHUELM]HWWLQJ
YDQPHHUGHUOLFKW
'LW*HERXZOHJWEHVORRWHQDDQEHLGH]LMGHQHQYDQDFKWHUHQPHWKRRJRSJDDQGH
%RRPHQ HQ .UHXSHOERVFK ]RR QRJWDQV GDW PHQ RS HHQ KREEHOLJH ZHJ URQGRP
KHW]HOYH NDQ ZDQGHOHQ HQ GH VFKRRQVWH JH]LJWHQ NDQ EHVFKRXZHQ GLH RYHU KHW
:DWHUJHOHJHQ]LMQ
0HQ YDDUW DI HQ DDQ YDQ GLW (LODQG GRRU PLGGHO YDQ HHQ ZHO HQ QHW GDDUWRH
LQJHULJW 9ORWMH RI 3RQW YRRU]LHQ YDQ HHQ =LWEDQN GRRU PLGGHO YDQ HHQ
JHVSDQQHQ WRXZ GDW RYHU GH OHXQLQJ ORRSW YDQ KHW 9ORWMH HQ DDQ WZHH SDDOHQ
YDQKHWHLODQGHQGHSODDWVYDVWLV]RRGDWPHQKHWWRXZQDDU]LFKKDDOW” .
Op d e volgend e plaat, nu m m er CLXXXII, toont Van Laar het interieu r
van d e herm itage, als een soort bouw pakket van d e benod igd e
ond erd elen. “ %LM KHW RSHQHQ YDQ GH 'HXU ]LHW PHQ KHP ]LWWHQ LQ ]LMQ YROOH
&RVWXPPHW]LMQ%UHYLHUHQ3DWHUQRVWHULQEHVSLHJHOLQJGHVVWHUIHOLMNHQOHYHQV
QDDU XLWZLM]LQJ YDQ ]LMQH +XLVVLHUDGHQ 0HPHQWR 0RUH [sic], 2XWDDU HQ
'RRGNLVW GH]H ODDWVWH LV ]LMQH %HGVWHGH 'H (UHPLHW HHQ /HGHPDQ ]LMQGH NDQ
PHQKHPGRHQ]LWWHQOHJJHQRINQLHOHQ]RRDOVPHQEHJHHUW0HQNDQKHPELM
PRRL ZHGHU RRN ODWHQ UXVWHQ RS HHQ· DIJH]DDJGH VWDP YDQ HHQ· %RRP QDDU
XLWZLM]LQJGHU3ODDW” .

Zie over d eze herm itage: W. Meu lenkam p , “ ’Eene schild erachtige herm itage…’. Een inventarisatie
van sierherm itages en klu izenaarsp op p en in N ed erland ” , in $QWLHN, jrg. 21, nr. 5 (1986), p . 297-301.
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Dat klu izenaarspoppen w erd en gebru ikt als fopartikel om d e gasten m ee
te plagen, kom t duid elijk naar voren in een beschrijving van d e Du itser
H einrich Sand er. Deze verm eld t in zijn reisverslag u it 1783 over zijn
bezoek aan Velserbeek ond er m eer: “ (LQ (UHPLW LP 6FKODIURFN XQG
3DQWRIIHOQ F DXV +RO] XQG :DFKV VR QDWUOLFK GDVV LFK HLQPDKO HLQ
.RPSOLPHQW PDFKWH DOV LFK VFKQHOO KLQHLQNDP XQG PLFK XPVDK” . Men kan
zich d e pret voorstellen.18
Een and er elem ent u it d e tu in van Velserbeek dat in het 0DJD]LMQ w erd
afgebeeld , behalve d e genoem d e tent en herm itage, is een boerenw oning
m et WURPSH O·RHLO-beschild ering. Deze staat op Plaat CLXXXIX, en het
interieu r op Plaat CXC. Van Laar om schrijft het bouw sel als “ HHQH QLHW
RQEHYDOOLJH ZRQLQJ YRRU HHQ· 'DJKXXUGHU RI -DJHU” . H et w as gemaakt van
hou t en beschild erd als steen. “ 'LWVRRUWYDQ*HERXZWMHVLV]HHUYHUUDVVHQG
RS HHQH HHQ]DPH SODDWV PHW KRRJ JHERRPWH RPJHYHQ ZHONH LQ GH ZDQGHOLQJ
YRRUELM KHW]HOYH RS HHQ SOHLQ QDWXXUOLMN YROGRHQ 2S KHW %XLWHQ YDQ GHQ :HO
(G +HHU *ROO WH 9HOVHQ NDQ PHQ ]XON HHQ EHVFKRXZHQ DOV RRN RS PHHU
+RIVWHGHQLQRQV.RQLQJULMN” .
In het gebouw tje w as d e illu sie volkom en: “ H et voorschreven H u isje
intred end e m et d e klink van d e d eur te openen, beschouw t m en d e
geheele H u ishou d ing van d en Bew oner, op al d e vakken van d e vier
zijd en m et d oek bekleed , en beschild erd , en na w aarneming d er venster
lichten, hoe nad er aan d e natuu r gevolgd en verbond en, d es te
vold oend er, en zoo veel te schooner zal het oog er behagen in vind en” .
Op d e m u ren w aren geschild erd : “ HHQ-DJWJHZHHUHQ:HLWDVHHQ7DIHOPHW
7KHHJRHG HHQ 5HJWEDQN ZDDU RS HHQ 0HONNDQ HHQ VWXNNHQGH NRXV VDMHW HHQ
PDQGMHRRNNDQLHGHUQDDU]LMQVPDDN]XONVYHUNLH]HQPHGHHHQSDDU6WRYHQRS
HONDQGHUHHQ=HLOEHGHNWGHYORHUPHWURRGHHQEODDXZH6WHHQHQEHVFKLOGHUGZLO
PHQ ELM GH %HGVWHGH RS GH YORHU HHQ :LHJ SODDWVHQ PHW HHQ NOHHG RPKDQJHQ
H . Sand er, %HVFKUHLEXQJVHLQHU5HLVHGXUFK)UDQNUHLFKGLH1LHGHUOlQGH+ROODQG'HXWVFKODQGXQG,WDOLHQ,
2 d elen, 1783-84, d eel 1, p. 580-581. De klu izenaarsp op van Velserbeek bleef op zijn p laats tot d e
Tw eed e Wereld oorlog, toen hij d oor Du itse sold aten is vernield en in het w ater gegooid . De restanten
18

zijn nog enkele jaren in het hu is bew aard , m aar in d e vijftiger jaren op geru im d , evenals het veerp ontje
d at d e bezoekers naar het eiland bracht. Zie “ Klu izenaarshu t gesloop t” , in ,-PXLGHU&RXUDQW, 8 febru ari
1963.



ZDDULQ HHQ QDWXXUOLMN QDJHERRWVW .LQG KHW ]LM KHW +RRIGMH YDQ :DV RI +RXW
VFKRRQHQVODSHQGHJHVFKLOGHUGHQQDWXXUOLMNJHEDNHUGRSKHWEHGMHZDDUELMHHQ
RXGH VWRHO HQ VWRRI JHSODDWVW LV GDQ ]DO KHW HHQ PHHUGHU EHODQJULMNKHLG
YHUZHNNHQ ELM]RQGHU DDQ GH VFKRRQH VHNVH GLH GDQ EHYDOOLJ EOR]HQGH ]HJW KH
GDWLVDDUGLJKHGDWLVOLHI” .
Mogelijk is d it hetzelfd e hu isje d at H einrich Sand er in 1783 in zijn
reisverslag verm eld d e: “ (LQ %DXHUQKlXVFKHQ ZR )HQVWHU .DIIH]HXJ %HWW
7HOOHU7DIHO FDOOHVPLWGHUJU|VWHQ,OOXVLRQJHPDKOWLVW” .19
N og een tu ingebou w u it Velserbeek is vertoont veel overeenkom sten
m et d e Platen CLVII en CLVIII: het Jeneverhu isje.20 De eerste plaat geeft
d e voorzijd e w eer (m et d aarbij een m od el voor een bru ggetje d at er niet
bij hoort) en d e tw eed e het interieur. H et is volgens Van Laar “ HHQ
/DQGOLMN:RQLQJMHYHUEHHOGHQGHHHQ%RHUHQ+HUEHUJMH]LMQGH]HHUJHVFKLNWRP
QDHHQHJRHGHZDQGHOLQJWRWUXVWHQYHUYHUVFKLQJWHGLHQHQ” .

19
20

H . Sand er, a.w ., d eel 1, p . 580.
W. Meu lenkam p , “ Klu izenaars, boeren en d agloners. Levend e en qu asi-levend e stoffering in d e

land schap stu in” , in C. van Eck, J. van d en Eynd e en W. van Leeu w en (red .), +HW6FKLOGHUDFKWLJH6WXGLHV
RYHU KHW VFKLOGHUDFKWLJH LQ GH 1HGHUODQGVH NXQVWWKHRULH HQ DUFKLWHFWXXU , Am sterd am 1994, p. 7584, 81



Bovenstaand e voorbeeld en geven aan d at d e tu in van Velserbeek een
belangrijke )XQGJUXEH is gew eest voor het 0DJD]LMQ. H et is d e vraag
w aarom d it zo w as. Uit d e reisbeschrijving van Sand er lijkt naar voren te
kom en d at d eze tu in publiekelijk toegankelijk w as en d at kan een
verklaring zijn w aarom Van Laar op de hoogte w as van de tu insierad en
d aar. De meeste tu inornam enten zijn al te zien op aquarellen van
H erm anus N u man u it circa 1794, nog voord at Van Laar zijn boek
pu bliceerd e. Daarom is het ond u id elijk of Van Laar d eze voorbeeld en
zelf heeft verzam eld of d at d e eigenaar van Velserbeek, of d e ontw erper
van d e afgebeeld e tu ingebouw en, het m ateriaal heeft aangeleverd voor
pu blicatie. And ere aan d e praktijk ontleend e voorbeeld en van
tu ingebouw en zijn nog niet gevond en.



99DQ/DDUDOVWXLQRQWZHUSHU

Tot op hed en zijn vier tu inontw erpen in het 0DJD]LMQ gelokaliseerd d ie
ku nnen w ord en toegeschreven aan Van Laar. H et betreft één tu in bij
Broek in Waterland en d rie bij Alphen aan d en Rijn (Rijnoord , Raad w ijk
en N ieuw Brittenrust).
'HWXLQYDQ.ODDV%DNNHU
Al eerd er is aangegeven d at Van Laar bekend w as in Broek in
Waterland : het Magazijn d roeg hij op aan d e d aar w oonachtige Dirk
Wynandsz. Ditmarsch, voor w ie hij zeer w aarschijnlijk ook een tu in ter
plaatse ontw ierp. Een tw eed e tu in in Broek d ie hoogstw aarschijnlijk naar
ontw erp van Van Laar tot stand kw am , is d ie van d e pred ikant Klaas
Bakker. De tu in kom t in het Magazijn voor in tw ee d elen, op d e Platen
CXXVII en CXXVIII als tw ee d elen van “ HHQHQQLHXZHQ$DQOHJ” . Bij Plaat
CXXVIII, d ie het voorste d eel van d e aanleg toont m et d aarin het
herenhu is, schrijft Van Laar dat d aarin “ verand ering gekom en is” . Deze
plaat is d us m ogelijk een ontw erp, d at in u itvoering w as ten tijd e van d e
pu blicatie.
H et perceel bestaat u it een rechthoekig langgerekt ged eelte, m et d aaraan
een smal ged eelte w aar het hu is en tw ee bijgebouw en staan. H et hu is ligt
aan het w ater, d at blijkens d e tekst op d e plaat d e vaart naar
Monnikendam is. H et achterste stu k bevat d e grootste concentratie van
attracties. In d e tu in bevind en zich ond er m eer een bergje m et een
tem pel, een rots m et w aterval, een gotisch gebouw en een vogelhu isje op
een eiland .
De tu in w ord t in d iverse reisverslagen genoem d en genoot vooral
bekend heid vanw ege enkele m echanische poppen d ie d e verschillend e
hu isjes bevolkten. Deze w ord en evenw el niet d oor Van Laar zelf
genoem d . Mogelijk zijn ze d an ook pas in later tijd geplaatst.21
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Meu lenkam p , a.w . (1983), p . 131, 140.



5LMQRRUG
Ten noord en van Alphen aan d e Rijn, in een bocht van d e rivier, lag de
bu itenplaats Rijnoord . Deze w as rond 1800 in bezit van Sam u el Crena en
zijn echtgenote Geertru id a van Poeliën. Crena w as afkom stig u it
Dord recht.22
Van Laar nam het ontw erp in tw ee d elen op in het Magazijn. H ij
introd u ceert ze met: “ 'H]H HQ GH YROJHQGH 3ODDW EHYDWWHQ GH YRRUVWH HQ
DJWHUVWH SDUWLMHQ YDQ HHQ GRRU PLM DDQJHOHJG %XLWHQJRHG ZDDUYDQ LN LQ ¶W
YHUYROJ QRJ DQGHUH 3DUWLMHQ GHQN WH JHYHQ” . Op d eze platen, genu m m erd
LXXXVII en LXXXVIII, is d e bu itenplaats van Sam u el Crena afgebeeld .
H et langgerekte, smalle perceel bevatte een veelheid aan
tu inornam enten en w aterpartijen.
Op d e eerste Plaat is ond eraan d e H eere Weg te zien, d ie langs d e Ou d e
Rijn loopt. H et hu is ligt vlak aan d e w eg; “ 'H 9RRUNDPHUV ]LHQ RYHU PHW
KRRJVWDPPHQGH %RRPHQ RQUHJHOPDWLJ EHSODQWWH *UDVSDUWLMHQ «  RS GHQ
+HHUHQZHJ HQ GHQ 5KLMQ” . H et bruggetje rechts van het voorplein,
zichtbaar vanaf d e w eg, is een “ %ODDXZHQVWHHQYHUEHHOGHQGH%UXJ]RRDOVLQ
3ODDW;;1RYDQGLW:HUNGRFKPHWHHQ%RRJ” .
In d e u itleg bij deze plattegrond krijgt vooral d e w aterhu ishou d ing
ru im e aand acht; niet overbod ig, gelet op d e ligging van Rijnoord in d e
laaggelegen polders rond om Alphen. De w aterafvoer is fraai
vorm gegeven: er zijn als rots vermom d e slu isjes en d u ikertjes, een
w aterleid ing en enkele w atervallen.
De tu in vertoont een veelheid aan scènes en gebou w tjes d ie typisch is
voor Van Laar: er is een m enagerie m et een w atertje en w aterval, een
bergje m et sparren en een ru im te voor ku ipen m et sinaasappelboom pjes,
m et nog enkele zitplaatsen w aarvan er één “ YDQ 5XVWLHNH %DQNHQ RQGHU
HHQ VFKRRQHQ RXGHQ HQ ORPPHUULMNHQ &DVWDJQH &KLQD%RRP GLH GH]H
=LWSODDWVHQ ZHOGDGLJ RYHUVFKDGXZW” . H et obligate koepeltje aan d e w eg
ontbreekt evenm in.

W.M.C. Regt, “ Alp hensche bu itenp laatsen” , in -DDUERHNMH YRRU GH JHVFKLHGHQLV HQ RXGKHLGNXQGH YDQ
/HLGHQHQRPVWUHNHQ, jrg. 1920, p . 130-247, 229-237.
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H et achterste ged eelte van d e tu in is te zien op d e volgend e plaat. Ook
hier w eer een overd aad aan verschillend e partijtjes, hier geschaard
rond om een vijver m et een eiland erin. H et belangrijkste pu nt in d e
aanleg is (B) “ (HQKDOIRYDDORYHUGHNWH=LWSODDWVUXVWHQGHRSYLHU&RORPPHQµ
9DQDIGLHSOHNKDGPHQHHQFDOHLGRVFRSLVFK]LFKWRSGHYLMYHUHQRPJHYLQJ´+HW
YDOWYDQ]HOILQ·WRRJGDWYDQGH]HVWDQGSODDWVGH3DUWLM]LFKKHWVFKRRQVWHHQ
DOOHUJURRWVWH YRRUGRHW +HW GRRU GH GULMYHQGH %UXJ , DDQ KHW YDVWH ODQG
YHUERQGHQ(LODQGGHRSHHQEHUJVWDDQGH7HPSHO/GH%UXJ0KHW+XWMH)GH
*URW(GH:LMQEHUJZDDUWHJHQGH]HOYHOLJWGLWHQQRJPHHUPDDNWWHVDPHQ
HHQEHYDOOLJJHKHHOXLW·WZHONYDQGLWSXQWLQHHQVRYHU]LHQZRUGW” . Vanaf een
bankje eld ers in d e tu in had m en u itzicht op d e w eiland en. Een pontje bij
een ru stiek hu tje kon d e bezoekers vervoeren naar het eiland je, w aarop
een vissershu t stond . De gebouw tjes in d e tu in zijn alle rustiek, een
eenheid van stijl d ie voor Van Laar erg bijzond er is.
Enkele gebouw tjes u it d eze aanleg zijn eld ers in het 0DJD]LMQ te vind en:
d e vissershu t op het eiland je staat op Plaat L, N o. 2 en een bru g is te zien
op Plaat XC, N o. 8. Een tem peltje (L op d e plaat) en een Zw itserse bru g
op Rijnoord staan afgebeeld op respectievelijk Platen LX en XXIX, N o.
3.23 Dit is w at Van Laar zelf aangeeft in d e u itleg bij d e plattegrond van
Rijnoord .
SO/;



H et is d e vraag of d eze ornam enten u it het 0DJD]LMQ al bestond en
voord at Van Laar het ontw erp voor Rijnoord m aakte of d at het hier
reed s u itgevoerd e m od ellen betreft d ie hij in zijn boek opnam . H et
com m entaar bij bijvoorbeeld Plaat LX d oet verm oed en d at Van Laar bij
d e aanleg van Rijnoord gebru ik m aakte van zijn eigen voorbeeld en: hij
schrijft nam elijk bij het “ RSHQ 3DYLOMRHQ LQ HHQ *URHSMH ERRPHQ HQ
RQGHUVFKHLGHQVRRUWHQYDQEORHLMHQGHKHHVWHUVHQEORHPHQ” : “ In een klein, net
aangelegd , partijtje, zal het w el bevallen” . Dit d oet verm oed en d at hij het
niet voor een bepaald e tu in heeft ontw orpen maar d at het ontw erp in
eerste instantie alleen bed oeld w as voor publicatie in het boek. Bij d e
aanleg van Rijnoord heeft hij kennelijk een greep ged aan u it zijn eigen,
eerd er gepu bliceerd e m od ellen of heeft d e opd rachtgever ze
aangew ezen. Dit laatste zou kunnen verklaren w aarom d e gebouw tjes
alle in d ezelfd e (ru stieke) stijl zijn u itgevoerd .
SO;;,;QR

Van Laar verm eld t abu sievelijk Plaat XXXIX als vind p laats voor d e Zw itserse bru g. Overigens
vertoont d e bru g enige gelijkenis m et bru ggen op Elsw ou t bij Overveen. Mogelijk heeft Van Laar hier
zijn insp iratie op ged aan.
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De tu in van Rijnoord heeft niet lang bestaan. De d ochter van Crena,
Ad riana, gehuw d m et David van Poeliën van N u land , kw am in 1837 in
conflict met d e pold erm eesters. Deze vond en dat d e bom en te hoog
w aren gew ord en en zo d e w ind vang van d e pold erm olen in d e nabijheid
belem m erd en. Ze eisten dat d e bom en w erd en om gehakt. Mevrouw Van
Poeliën w eigerd e dit, m aar d eed het tegenbod d at d e tu in als openbaar
park in gebru ik m ocht w ord en genom en, m its alles in ongeschond en
staat zou w ord en gehou d en. De gemeenteraad w eigerde d it aanbod en
verbolgen verliet mevrouw haar land goed en liet alles slopen.24
5DDGZLMN
N iet ver van Rijnoord lag Raadw ijk, op d e w estoever van d e Rijn.25 Op
Plaat LXIII is een “ Ged eelte d es platten grond s van een Bu itengoed , dat
d oor d en gem eenen Weg in tw eeën ged eeld , en aan d e eene zijd e d oor
d en Rhijn bepaald w ord t” te zien d at Raadw ijk voorstelt.
In 1801 w erd d e toenm alige eigenares van het bu itenplaatsje, d e w edu w e
van pred ikant Petru s Theod orus Couperu s, ond er cu ratele gesteld en
haar bezit verkocht. H et bu itenplaatsje w erd toen gekocht d oor Ad am
Stratenus. Deze overleed in 1807; d e tu in in het 0DJD]LMQ m oet tu ssen
d eze tw ee jaartallen zijn aangelegd .26
H et hu is staat op een sm alle strook tu ssen d e d ijk en d e rivier. “ Van
d eszelfs Rhijn-zijd en, heeft m en een schoon gezicht op d ie d ru k bevaren
Rivier en op een nabijgelegen Dorp [Ou d shoorn], ’ t w elk, aan d e and ere
zijd e, aangenaam afgew isseld w ord t d oor d e passage over d en
gem eenen w eg, en d oor het gezicht op d en over d en w eg aangelegd e
partij” . Op een kleine verhoging aan d e rivier staat een tem peltje.27 Een
tw eed e tem peltje staat in d e overtu in en bied t u itzicht over d e tu in en d e

Regt, a.w ., p . 235, 236.
Zie hierover Van d en Broeke, “ N ieu w e gegevens over d e tu inp lattegrond en van Gijsbert van Laar:
N ieu w Brittenru st, Raad w ijk en Rijnlu st te Alp hen aan d e Rijn” , in &DVFDGH EXOOHWLQ YRRU WXLQKLVWRULH
jrg. 4 (1995), nr. 1 / 2, p . 34-40, 37-39.
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Regt, a.w ., p . 184, 185.
Overigens vertoont d it tem p eltje enige gelijkenis m et d e tem p eltjes op Platen XVIII, N o. 4 of XXVII,
N o. 2.
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w eiland en. In d e overtu in, zichtbaar vanu it het hu is, staat “ Eene Stalling,
voor Koeijen en Schaapen, m et een d aarbij staand e H ooiberg, verbeeld end e eene boerd erij” , w aarover later m eer.

SO/;,,,
H et hu is op Raad w ijk is rond 1853 of 1854 gesloopt. Van d e “ ]HHUVFKRRQH
RYHUSODDWV” van Raad w ijk” leefd e nog in 1920 d e herinnering: “ 0HW KDDU
KRRJ RSJDDQG JHERRPWH KDDU KHOGHUH YLMYHUV HQ UXVWLHNH EUXJ YRUPGH ]LM HHQ
GHUVFKRRQVWHSOHNMHVODQJVGHQ2XGHQ5LMQ” .28
Op d e plattegrond is ond er E een gebouw tje aangegeven, geflankeerd
d oor een hooiberg en m et een bru ggetje er schu in voor. Dit is m ogelijk
het “ /DQGHOLMN +XLVMH” , dat te zien is op Plaat LXXXVI. Deze plaat toont
nam elijk een ensem ble van boerenhu isje, hooiberg en een steigertje aan

28

Regt, a.w ., p . 186.



het w ater, om geven d oor bos, w elke com positie overeenkom t m et d ie op
d e plattegrond van Raadw ijk.
SO/;;;9,

De gevel van het hu is is ged ecoreerd m et een land m an d ie over het
ond erd eu rtje leu nt, en een kat en een hond , d ie w aarschijnlijk alle op d e
m u u r w aren geschild erd . Van Laar schrijft in d e toelichting: “ ,N KHE KHW
GRHQSODDW]HQDDQKHWHLQGHYDQHHQ6WXNMHERXZODQGGDWLQHHQ%RVFKJHVSDDUG
LVEH]HWPHWHHQLJ.RUHQ$DUGDSSHOHQRIDQGHUH9HOGYUXFKWHQZDDUKHWHHQH
JRHGHZHUNLQJGRHW” . In het 0DJD]LMQ is het sierboerd erijtje afgebeeld zoals
het zich vanaf d e openbare w eg aan de passant vertoonde, zij het d at het
aanbouw tje op d e plattegrond aan d e and ere kant zit.29 Uit het
bijgevoegd e com mentaar blijkt d at Van Laar het gebou w tje zelf had
ontw orpen. Gelet op d e sam enhang tu ssen het tu inornam ent en d e
om liggend e tu in kan verond ersteld w ord en d at Van Laar ook d e rest van
d e tu in had ontw orpen. Aard ig d etail is overigens d at het ornam ent een
boerd erij w eergeeft van het type d at in d e streek rond Alphen algem een
29

Van d en Broeke, a.w . (1995), p . 34-40.



w as: rond om Raad w ijk m oeten tientallen van d ergelijke boerd erijen
hebben gelegen. H ier d u s geen exotisch tu insieraad , m aar een boerd erij
van eigen bod em als ornam ent in d e tuin.30
H et hu isje m oet al vrij kort na d e aanleg van d e tu in zijn gesloopt: op het
kad astrale m inuu tplan w ord t het niet m eer aangegeven m aar ligt op d ie
plaats een perk m et een kom m etje in het m id d en, verm oed elijk een
m enagerie.
1LHXZ%ULWWHQUXVW
Ten zu id en van Raadw ijk lag Postrust, een klein bu itentje, ingeklem d
tu ssen d e w eg en d e rivier.31 H et w as in septem ber 1803 d oor vererving
in hand en gekomen van Geertru id a van Poeliën, een nicht van d e
bew oonster van Rijnoord . Ze w as gehuw d m et Ad riaan Everw ijn
Ond erw ater, evenals zij u it Dord recht afkomstig. N og in hetzelfd e jaar
breid d en zij d e oppervlakte van hu n bu itenplaats aanzienlijk u it toen het
terrein van het pas gesloopte Brittenru st bij Postrust w erd getrokken.
H et terrein bestond zo u it een klein rechthoekig ged eelte, het ou de
Postru st en daarnaast een groter rechthoekig stu k d at het ou de
Brittenru st w as. Daar tegenover, aan de and ere kant van d e w eg, strekte
zich een d riehoekig perceel u it m et daarin een grand canal. Dit w as de
voorm alige overtu in van Brittenrust. De u itgebreid e bu itenplaats kreeg
d e naam N ieu w Brittenru st.
De plannen voor een verbou w ing van d e tu in d ateren m ogelijk al van
vóór 1803: Van Poeliën kocht namelijk niet alleen in 1798 d e grond en d ie
bij het voorm alige Brittenru st had d en gehoord , m aar verw ierf in 1800
tevens het recht van onverhind erd u itzicht over d e grond en van Jan

In verschillend e land en w erd en N ed erland se gebou w en als exotische tu inornam enten gep laatst,
w aarond er Frankrijk en Du itsland . Ook in Ru sland w aren verschillend e H olland se hu isjes te vind en.
H et gebru ik van een N ed erland se boerd erij, en d an nog w el een d ie is u itgevoerd in d e lokaal
30

gebru ikelijke stijl, lijkt op het eerste gezicht verband te hou d en m et d eze m od e, hoew el er ook
verband kan zijn m et d e ontw ikkeling van een nationale tu instijl en d e id ee van nationale id entiteit.
31 Zie hierover Van d en Broeke (1995), a.w ., p . 35-36 en Regt, a.w ., p . 130-247, 172-180.



Cou peru s, kennelijk d e eigenaar van enkele land bouw grond en in d e
pold er achter Brittenru st.32

SO/9

Van Laar nam in zijn 0DJD]LMQ een plattegrond op van het ged eelte d at
voorheen Postru st w as. Van d e rest van d e tu in zijn geen afbeeld ingen
opgenom en. De tu in is te zien op Plaat LV. Deze toont “ HHQ*HGHHOWHYDQ
HHQ $DQOHJ PHW KHW +RRIGJHERXZ OLJJHQGH WXVVFKHQ GHQ KHHUHQZHJ HQ HHQ
ZDWHUGDDUYHHOGRRUYDDUWLV” . De aand uid ing d at d it een ged eelte van een
aanleg is, su ggereert d at d e plattegrond d ateert van na 1803.
Ook hier, net als op Raad w ijk, staat het hu is op d e smalle strook land
tu ssen d e w eg en d e rivier. Aan w eerszijd en w ord t het geflankeerd d oor
bijgebouw en. Volgens het kad astraal m inuu tplan stond en d eze
overigens niet zo netjes sym m etrisch ten opzichte van het hu is als Van
Laar d oet geloven. Door d e tu in heen kronkelt zich een beekje en aan de
32
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linkerkant ligt een om heind e m enagerie m et een w aterpartijtje en aan het
eind e een “ *HERXZWMHHQ+RNNHQYRRUKHW9HH” .33
Aan het w ater staat een grote vierkante koepel, m et d aarnaast een rechte
laan. H et u itzicht op d e rivier vanu it het hu is loopt over een “ 2QEHSODQW
*UDVYHOG RP KHW JH]LFKW GHU GRRUYDDUW WH EHKRXGHQ” . De rechte laan en d e
koepel d ateren m ogelijk nog u it d e geom etrische aanleg van Postru st.
H et is niet bekend hoe d e rest van d e tu in van N ieuw Brittenru st er
u itzag. Wel zijn d e contou ren ervan te zien op het kadastrale m inuu tplan
u it 1820. H ieru it blijkt d at op het terrein van het voormalige Brittenrust
een grotere slingervijver lag m et tw ee bru ggen en dat er een tw eed e
koepel stond op d e hoek van het terrein. De overtu in bestond nog
volled ig u it rechte lanen en ook het grand canal van Brittenru st w as nog
intact. Over het pad enpatroon in d e overtu in is niets bekend .
$QGHUHWXLQHQ
Er m oeten naast d eze voorbeeld en nog m eer tu inen u it het 0DJD]LMQ d oor
Van Laar zijn ontw orpen en u itgevoerd . H iervan ku nnen enkele
voorbeeld en w ord en gegeven: Platen XL, LVI, CIV (sam en m et CXX),
CXXXV (sam en met CLX), CLI, CLII, CLXXV en CLXXVI. Deze staan
allemaal betrekkelijk ver achteraan in het 0DJD]LMQ en zijn er d us in
opgenom en toen de opbou w van d e reeks katernen al een aantal jaren
aan d e gang w as. Mogelijk zijn d it d an ook ontw erpen d ie d oor and eren
zijn inged iend in reactie op d e oproep d ie Van Laar had ged aan in zijn
voorred e. Ze vertonen evenw el ook enkele karakteristieken van zijn
eigen stijl, d u s het is evenzeer mogelijk d at Van Laar ze zelf heeft
vervaard igd .
In alle gevallen lijkt het ontw erpen te betreffen d ie voor een w erkelijk
bestaand e bu itenplaats zijn gemaakt. Ontw erper en locatie zijn evenw el
telkens onbekend . Id entificatie van beid e zou interessante nieuw e
inzichten ku nnen opleveren. Mogelijk zijn ze van d e hand van Van Laar
De op zet van d eze m enagerie is een p aar jaar later d oor Pieter Schu p p ens toegep ast in zijn ontw erp
voor Ter H ooge op Walcheren, afgebeeld op Platen CLXXXIII en CLXXXIV in het 0DJD]LMQ. Zie
d aarover verd er.
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zelf: hij schreef im m ers in het voorw oord d at d e tuinplattegrond en
allemaal “ YDQ RULJLQHOH YLQGLQJ” zou d en zijn. Echter, het voorbeeld van
Ter H ooge d oet verm oed en d at hij ook tu inontw erpen van and eren in
zijn boek opnam .34
H et eerste voorbeeld , Plaat XL, laat een “ .OHLQH (QJHOVFKH $DQOHJ” zien,
m et ond eraan d e plattegrond een koepel d ie in het w ater is uitgebouw d .
Verm oed elijk gaat het hier om een speelhofje. De aanleg is gecentreerd
rond om “ (HQEHYDOOLJZDWHUSDUW\WMHQ·WZHONZHOHHUHHQYLHUNDQWHYLMYHUZDV
YDQLHGHUYHUVFKLOOHQGJH]LFKWVSXQWYHUDQGHUWVFKLMQEDDUGHJHGDDQWH” . Over de
aanleg schrijft Van Laar: “ 'H JDQWVFKH DDQOHJ LV ODQJVDDP JORRLHQGH KHW
HLQGH GHU HHQH YHUKHYHQKHLG LV KHW EHJLQ YDQ HHQ DQGHUH EXLJLQJ GLH HFKWHU LQ
KHW ZDQGHOHQ ELMQD RQPHUNEDDU ]LMQ GRFK KHW RRJ YROGRHQ” . Die glooiingen
zijn w aarschijnlijk oneffenhed en d ie zijn aangelegd m et grond u it d e
vijver.

SO;/

Als d e genoem d e ontw erp en ku nnen w ord en toegeschreven aan Van Laar zelf, zou d en d e tu inen
m ogelijk in d e bu u rt van Dord recht gelokaliseerd ku nnen w ord en; enkele van zijn cliënten te Alp hen
aan d e Rijn w aren im m ers afkom stig u it Dord recht.
34



Op het tw eed e voorbeeld , Plaat LVI, is een com plete bu itenplaats te zien.
H et is een ontw erp: Van Laar kond igt het aan als een “ 3ODQ WRW
YHUDQGHULQJ YDQ HQ JHGHHOWH YDQ HHQ NOHLQ EXLWHQ WXVVFKHQ ZHONH WZHH ZHJHQ
]LFKYHUHHQLJHQ” . H et hu is ligt tussen de rivier en d e w eg. De tu in w ord t
aan d e overkant van d e w eg voortgezet. Deze overtu in is aangelegd op
een bijna vierkant perceel. Dergelijke bu itenplaatsen kw am en m et nam e
voor langs d e Ou de Rijn in d e buu rt van Alphen, of aan d e Vecht. De
opd rachtgever had kennelijk kleine kind eren: in een hoekje van d e tu in
is plaats ingeru im d voor een “ 6SHHOSODDWV YRRU NLQGHUHQ .HJHOEDDQ
6FKRSVWRHOHQ].” .

SO/9,



Plaat CIV toont d e “ +RRIGSDUWLMYDQHHQWDPHOLMNJURRWWHUUHLQ” , m et d aarop
een hu is m et bijgebouw en en een grote w aterpartij. Van Laar schrijft
erbij: “ 2SKHW]HOYH]LMQODDJHUWZHHJURRWH9LHUNDQWH9LMYHUVORRSHQGHYDQKHW
+XLV$WRWGH%UXJ(HQYDQGH%UXJ+WRWELMGH+RRJWH)ZHONH9LMYHUV
GRRU HHQ JHGHHOWH WH GHPSHQ HQ ZDW ELMWHJUDDYHQ KHUVFKDSHQ ]LMQ LQ GH KLHU
YRRUJHVWHOGH JHERJHQ IRUP” . H et gaat d u s w aarschijnlijk om een reëel
bestaand e tu in d ie ingrijpend is gew ijzigd . Dit verm oed en w ordt
versterkt d oordat op d e plattegrond ook een “ *URHSYDQJHVSDDUGHJURRWH
%RRPHQ” te zien is.

SO&,9



N og een voorbeeld : Plaat CXX, verbeeld t “ (HQH :DWHUSDUWLM YRRU
GHQ]HOIGHQ *URQG RQWZRUSHQ DOV 3ODDW  YDQ KHW YRULJH 6WXN GRFK GH]H LV
UHHGVJHNR]HQHQZRUGWGDGHOLMNXLWJHYRHUG” . H et ontw erp toont een d eel van
een groter geheel, aan d e ene zijd e begrensd d oor een “ %X\WHQ*UDFKW” en
aan d e and ere zijd e d oor een w eg. Ond eraan, bij d e letter A (“ 'H
,QJDQJ” ) is te zien d at d e aanleg nog verd er gaat. Mogelijk zijn d eze
ontw erpen, op d e Platen CXII en CXX, beid e d oor Van Laar vervaard igd .
H etzelfd e geld t voor d e plattegrond en van een klein speelhof op de
Platen CXXXV en CLX: een L-vormig perceel, d oor een bred e sloot
gescheid en van een w eiland . Op Plaat CXXXV is “ (HQ NOHLQH $DQOHJ” te
zien m et een koepel, aangedu id als tem peltje, en een w aterpartij m et
bru g en eiland je. Op d it eiland je is een hoogte m et zitplaatsen
ontw orpen. “ 'H KHOOLQJ GHU KRRJWH ZRUGW PHW %RHNZHLW RI DQGHU JURHQ
EH]DDLG” , schrijft Van Laar erbij.
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Op Plaat CLX is hetzelfd e perceel te zien, m aar m et een and ere invu lling.
Ook hier staat een koepeltje in een hoek van het terrein en vorm t een
bred e sloot d e afscheid ing. Op d it ontw erp zijn d rie kleine stu kjes
bouw land voorzien, w aarvan er één grenst aan een heu veltje m et
zitplaatsen. Ook deze tw ee platen lijken ontw erpen te zijn voor een
w erkelijk bestaand e tu in. H et is net als bij d e vorige tw ee ontw erpen
onbekend of Van Laar d eze zelf heeft gem aakt en voor w elke tu in ze
bed oeld w aren. De overvolle invu lling van m et name het tw eed e
ontw erp voor het speelhof (Plaat CLX) d oet vermoed en d at hij
ind erd aad zelf d eze tu inen heeft ontw orpen.
Plaat CLII toont een “ 3ODWWH JURQG YDQ HHQ JHGHHOWH YDQ HHQHQ JURRWHQ
$DQOHJ” . Ond er A (ond eraan d e afbeeld ing) vind t m en d e “ 3ODDWVYDQKHW
+RRIGJHERXZ” . De oever van d e vijver is langs het hoofd gebouw recht
afgesned en. In het m eertje ligt een eiland m et d aarop een heu veltje. Aan
d e bovenkant van d e afbeeld ing vorm t een slingerend e vijver d e
afscheid ing m et d e w eiland en d ie achter d e tu in liggen. Ook hiervan is
niet bekend w ie het ontw erp heeft gem aakt en w aar w e het ku nnen
situ eren.
Een and er voorbeeld van een tu inplattegrond d ie w aarschijnlijk een
w erkelijk bestaande tu in afbeeld t, is te zien op Plaat CLI: een speelhof
m et koepel aan d e w eg. H ierboven is aangegeven dat ontw erpen als
d eze in d e regel w erkelijk bestaand e situ aties w eergeven; als d e grenzen
van het terrein niet zijn aanged u id of het terrein een rechthoek is, kan
w ord en aangenomen d at het gaat om een id eaalontw erp. In ond erhavig
tu inontw erp d oet zich d at niet voor: aan d e bovenzijd e van het plan is
een krom m e sloot of w atergang te zien d ie het terrein een onregelmatige
afslu iting geeft. Tevens is ond eraan te zien d at het perceel schu in ligt ten
opzichte van d e (overigens niet afgebeeld e) w eg.
Deze tu in is d oor m id d el van scherm en van bom en verd eeld in d rie
visu eel los van elkaar staand e ond erd elen. H et eerste ligt achter d e
koepel en bestaat u it bloem perken m et w at zitbankjes. H et vierkantje


rechts aan d e rand van het perceel is m ogelijk een toilet.35 Achter d it
tu inged eelte ligt een in d rie stu kken verd eeld e boom gaard , aan één zijd e
begrensd d oor een heu veltje m et bankjes. Daarachter ligt tenslotte een
stu kje bouw land . Aan het eind e van d e tu in is een “ 7HPSHOWMH” geplaatst,
d at een u itzicht bied t over d e w eilanden.
H et is onbekend w aar d eze tu in heeft gelegen, m aar het is d u id elijk een
speelhof en d ie lagen in d e regel d icht bij een stad , aan een van d e
u itvalsw egen. H et kleine koepeltje is hoogstw aarschijnlijk niet bed oeld
om als verblijf voor m eerd ere d agen te d ienen, net zom in als het
bijgebouw tje rechts ervan.
Plaat CLXXV toont d e “ 3ODWWH*URQGYRRUHHQHQ]HHUNOHLQHQDDQOHJ” . Slechts
één prieeltje staat erin, en het terrein w ord t verd er grotend eels
ingenom en d oor boom gaard en. H et is om geven d oor brede sloten en aan
één kant is een paad je d at over een d am loopt naar een and er d eel van d e
tu in. H et lijkt erop d at d it een ond erdeel is van een grotere bu itenplaats
en d e ligging van d e sloten d oet verm oed en d at het hier gaat om een
w erkelijk bestaande tu in.

Zie over toiletten, m ed e in verband m et het 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ: M. van d en Broeke, “ De
kleinste hu isjes. Enkele notities over ornam entele toiletten in d e N ed erland se land schap stu in” , in
1LHXZVEULHIGH'RQGHUEHUJ*URHS, nr. 22 (2003), p . 2-5.
35
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9,5HFHSWLHYDQKHW0DJD]LMQ
Een aanknopingspu nt voor d e populariteit van het Magazijn kan op
tw ee m anieren gevond en w ord en: d oor w erkelijk u itgevoerd e
voorbeeld en te onderzoeken en d oor na te gaan of ontw erpers hu n eigen
ontw erpen voor publicatie in het Magazijn hebben voorged ragen.
1DYROJLQJLQGHSUDNWLMN
Enkele tu inontw erpers m aakten gretig gebru ik van Van Laars
voorbeeld en. Een van hen is d e Fries Lu cas Pieters Rood baard (17821851). Deze ontw ierp in Friesland , Groningen en Drenthe een flink aantal
tu inen en bijbehorend e tu insierad en, w aaru it d e inspiratie d oor Van Laar
d u id elijk spreekt. H et m eest treffend is d it w el in het geval van een
prieel op Oranjestein, d at een regelrechte kopie is van een plaat u it het
0DJD]LMQ.36
Een voorbeeld van iem and d ie een door hem gemaakt ontw erp voor
pu blicatie voord roeg aan Van Laar, is d e Mid d elbu rgse tu inarchitect
Pieter Schu ppens (1769-1850). Platen CLXXXIII en CLXXXIV vorm en
tezam en het ontw erp voor d e achtertuin van d e bu itenplaats Ter Hooge
bij Mid d elbu rg, d ie d oor Schu ppens tussen 1806 en 1809 w as ontw orpen
en w elk ontw erp ook is u itgevoerd .37 In 1806 w as d eze bu itenplaats
gekocht d oor d e Mid d elbu rgse hand elaar en regent Daniel Jacqu es d e
Su perville. Een ged eelte van d e tu in w as toen w aarschijnlijk al
verland schappelijkt, m aar het ged eelte achter het hu is had nog zijn
form ele aanleg. Schu ppens maakte enkele ontw erpen ervoor, w aarvan er
één is gepubliceerd. Dit is ook het ontw erp d at is u itgevoerd . 

U.M. Mehrtens, “ Lu cas Pieters Rood baard en Gijsbert van Laar: architecten van land schap p en in
m iniatu u r” , in $QWLHN, jg. XXI (1987), nr. 8, p . 435-440 en Rita Mu ld er-Rad etzky, L.P. Rood baard (17821851), een tu inarchitect m et schild ersogen, Rotterd am 1999 (voor Oranjestein: zie ibid em , p . 43).
36

Zie hiervoor M. van d en Broeke, -DQ$UHQGVEXLWHQSODDWVHQRS:DOFKHUHQ, Alp hen aan d en Rijn 2001, p .
83-87. Zie verd er over Schu p p ens: id em , “ Pieter Schu p p ens (1769-1850), een Mid d elbu rgse
tu inarchitect en zijn w erken” , in &DVFDGHEXOOHWLQYRRUWXLQKLVWRULH, jg. 5 (1997), nr. 1, p . 9-35.
37



Ook in tu inen d ie (vooralsnog) niet aan een bepaald e ontw erper ku nnen
w ord en toegeschreven, zijn af en toe bouw w erken te vind en d ie w ijzen
op gebru ikmaking van het 0DJD]LMQ. Zo staat op Sand w ijk bij De Bilt een
kapel d ie veel overeenkom st vertoont m et d e kapel op Plaat LXII. De
kapel w as in gebru ik als d u ivenhuis. H oew el ondu id elijk is of d it
tu inornam ent er eerd er w as d an het Magazijn, of and ersom , w ord t
vooralsnog aangenom en d at het tuingebou w een kopie is van het
voorbeeld u it het Magazijn.38
Op d e voorm alige bu itenplaats Roosenbu rg bij Mid delbu rg lag een
bru ggetje d at u it Van Laar gekopieerd lijkt te zijn. De tu in w as aangelegd
tegelijk m et d e bouw van het hu is vanaf 1802, voor tw ee zu sters
Lam brechtsen. Kort voord at een groot d eel van d e tu in in 1867 w erd
onteigend voor d e aanleg van een spoorlijn, w erd een aantal foto’s ervan
gem aakt, w aarop ond er m eer het bru ggetje is te zien: een hou ten
boogbru ggetje m et een leu ning van vier pijlertjes, w aartu ssen tw ee
kettingen hangen. Dit kom t overeen m et het m od el op Plaat VI, w aar
ond er nu m m er 7 een d ergelijk bru ggetje is opgenom en, zij het d at d it
voorbeeld een leu ning van vijf pijlers heeft.39
Een vergelijkbaar bru ggetje lag op het kleine bu itenplaatsje Waldam m e,
ten oosten van Midd elbu rg. H et is te zien op een tekening u it het tw eed e
kw art van d e negentiend e eeuw , toen d e vleeshouw er Bartel Kakenberg
er m et zijn vrouw w oond e. Laatstgenoem d e w as een d ochter van d e
tu inarchitect Pieter Schu ppens. H et ligt d u s voor de hand om te
verond erstellen d at d e tu in van Waldam m e van d e hand van Schu ppens
is.40
Echter, niet alleen d oor tu inaanleggers en tu inbezitters w erd en d e
voorbeeld en uit het 0DJD]LMQ bestu d eerd . Tot d u sver is één voorbeeld
Zie Meu lenkam p , a.w . (1983), p . 136; Jenny Bierenbrood sp ot, “ De Schijnkap el op Sand w ijck” , in
1LHXZVEULHIGH'RQGHUEHUJ*URHS, nr. 6 (1994), p . 15-17.
39 Zie voor d eze foto: Zeeu w se Bibliotheek, Mid d elbu rg, Zeeu w s Docu m entatiecentru m , Klu is 262 B 9.
38

Foto d oor J.W. Gerstenhau er Zim m erm ann, ca. 1865.
40 M. van d en Broeke, “ Pieter Schu p p ens, een Mid d elbu rgse tu inarchitect en zijn w erken” , in &DVFDGH
EXOOHWLQYRRUWXLQKLVWRULH, jg. 6 (1997), nr. 1, p . 9-35.



gevond en w aarbij het 0DJD]LMQ d e inspiratie leverd e voor een openbaar
gebou w : het gepland e N ehalennia-m useu m in Dom bu rg.
In d e kerk van Dom bu rg lag een aantal altaarstenen voor d e Rom einse
god in N ehalennia, d ie op het strand bij het stad je w aren gevond en. In
het begin van d e negentiend e eeu w had d en d e heren N .C. Lam brechtsen
en J.H . Schorer, beid en u it Mid d elbu rg, het plan om d eze stenen ond er te
brengen in een speciaal d aarvoor op te trekken gebou w tje in het centru m
van Dom bu rg. Lam brechtsen stu u rde Schorer op 23 juni 1819 een brief
d aarover, w aarin hij schreef: “ ,N ]HQGH 8 PLMQ 9ULHQG LQ GDQN XZH
7HHNHQLQJ YDQ 9DQ /DDU WHUXJ 6OHFKWV ppQ XLW DOOHQ ]RX NXQQHQ GLHQHQ YRRU
HHQ 7HPSHO GHU 1HKDOHQQLD·V LN PHHQ LQ 1R  SODDW  0DDU ]LM LV WH
NRVWEDDU HQ JHHIW WH ZHLQLJ OLFKW ·W JHHQ HFKWHU WH EHWHUHQ ZDV DOV PHQ JHHQ
NRVWHQRQW]DJ” . Vervolgens d oet Lam brechtsen zelf een voorstel voor een
alternatief: “ 1DDUPLMQJHYRHOPRFKWPHQHHQ2XG*RWLVFK7HPSHOMHERXZHQ
HHQ]HVNDQWYDQDYRHWGLDPHWHUKRRJQDDUSURSRUWLHPHWOH\HQRISDQQHQ
JHGHNWYRRU]LHQYDQHHQHJURRWHGHXUHQYLHUJRWKLVFKHYHQJVWHUUDPHQ” .41
H et bed oeld e gebou w tje u it het 0DJD]LMQ is “ (HQ*RWKLVFKH.RHSHOPHWHHQH
%RUVWZHHULQJLQGHQ]HOIGHQVPDDNPHW$ORsRIDQGHUHJHZDVVHQLQ3RWWHQRSGH
KRHNHQ” . H et gebou w tje is rond , het terras er om heen vierkant. In
beginsel zou het gem aakt m oeten w ord en van steen, m aar het kan
volgens het com mentaar ook “ YDQ VFKRRQ GURRJ JUHHQH +RXW UHFKW RS HQ
QHHU JDDQGH GDW EHWHU YRRU KHW LQZDWHUHQ LV JHERXZG HQ GRRU GH NRUVW DOV
GXLIVWHHQRIDQGHUHRXGHVRRUWJHVFKLOGHUGZRUGHQHQKHW2PZHUNNDQYDQHHQH
VRRUW YDQ URRGH SDDUVDFKWLJH 6WHHQ HQ +DUWVWHHQ JHPDDNW ]LMQ” .
Merkw aard igerw ijs vond Lam brechtsen een gotisch gebouw kennelijk
het m eest gepast als tentoonstellingsruim te voor Rom einse beeld en.42

Zeeu w s Archief, Fam iliearchief Schorer, inv.nr. 186. Zie ook M. van d en Broeke, *HODDJG ODQG
:DQGHOLQJHQRYHUKHWHLODQG:DOFKHUHQ, Vlissingen 1999, p . 101-102.
42 Overigens bezat Schorer blijkens d e brief d u s een exem p laar van het 0DJD]LMQYDQ7XLQVLHUDDGHQ. H ij
41

bezat ook nog and ere w erken over tu inaanleg. H ij w as eigenaar van d e bu itenp laats Toornvliet bij
Mid d elbu rg, w aar hij vanaf 1798 een land schap stu in liet aanleggen. Zie Van d en Broeke, a.w . (2001),
p . 174-187.



5HFHSWLHHLQGHHHXZHHHXZ
De eerste die het 0DJD]LMQ opmerkt, is Van Sypesteyn in zijn 2XG
1HGHUODQGVFKH 7XLQNXQVW (Den Haag 1910), waar hij het toejuicht dat
gebouw en van deze soort zo vaak van hout waren, en dus vanzelf
vervielen. Van Sypesteyn w as er de man niet naar om veel aandacht aan
zulke tuinkunst te schenken. Hij zat er te dicht op en bovendien richtte hij
zijn hele boek zo in dat het één lang lofdicht w erd op wat hij voor de
middeleeuwse en '
Oud-Hollandse'tuinkunst hield. Het was niet voor niets
de tijd waarin juist bouww erken (en tuinen) als die welke Van Laar
propageerde, w erden vernietigd. De aarts-heemschutter, architect Van der
Kloot Meijburg, is in zijn /DQGHOLMNH ERXZNXQVW GHHO ,, 'RUSHQ, ook al niet
iemand om Van Laars 0DJD]LMQ te appreciëren. Hij gaat tekeer tegen alles
wat hij ziet als absurde bouw sels, smakeloos, nietig, slecht gebouw d.
De eerste die een verschijnsel als het 0DJD]LMQ YDQ 7XLQVLHUDDGHQ serieus
neemt en min of meer in tuinhistorisch kader beschrijft, is Leonard
Springer in 2XGH 1HGHUODQGVFKH WXLQHQ waar hij een artikel uit 1937 over
kasteel Ter Hooge reproduceert en de identificatie maakt met plattegronden in het 0DJD]LMQ. Ook ontbreekt Van Laar niet in Springers tuinkunstbibliografie uit 1936.
Van Laar w erd in de eerste helft van de tw intigste eeuw bovendien opgemerkt in tw ee '
publieksbladen'als curiositeit en is het onderwerp van signalerende artikelen, waar men nogal meewarig over een en ander doet,
maar het niet oncharmant vindt wat onze dwaze voorvaders bezielde om
dit soort tuinornamentiek te appreciëren (J.D.C. van Dokkum, '
Tuinromantiek'
, in +XLV 2XG HQ 1LHXZ, 1930, en Ro van Oven, '
De tuin en de
sentimentaliteit'
, in %XLWHQ, 1912. Het is de eerste keer dat men afbeeldingen
laat zien van tuinfollies uit het 0DJD]LMQ
Bienfait'
s 2XGH+ROODQGVFKHWXLQHQ uit 1943 noemt Van Laar nog wel, maar
haar studie behandelt juist niet meer het tijdperk-Van Laar. In het
buitenland is het 0DJD]LMQ ondertussen w el degelijk opgevallen en wordt
zijdelings behandeld in een w etenschappelijke studie, Eleanor von
Erdberg'
s &KLQHVH ,QIOXHQFH RQ (XURSHDQ *DUGHQ 6WUXFWXUHV, Cambridge



(Mass.) 1936, p. 56, waar voor het eerst Van Laar vergeleken wordt met
Grohmann’s ,GHHQPDJD]LQ uit 1796-1811.
Dan is het stil, het is überhaupt stil voor wat betreft de Nederlandse
tuingeschiedenis. Men lijkt genoegen te nemen met de boeken van Van
Sypesteyn, Bienfait en de artikelenbundel van Springer. In 1942 verschijnt
nog het boekje 1HGHUODQGVFKH WXLQHQHQEXLWHQSODDWVHQ van Bijhouw er in de
Heemschut-reeks, waarin Van Laar zelfs niet genoemd w ordt.
De tijden zijn er dan ook niet naar. Historische tuinen, buitenplaatsen en
zo meer werden universitair niet of mondjesmaat behandeld, en w orden in
de jaren 1960 en 70 ongetw ijfeld als elitair gezien. Dat verandert langzaamaan in de latere jaren 1970. Hoe de tuingeschiedenis dan, aarzelend eerst
en geleidelijk aan wat meer in de breedte, maar nog steeds zeer beperkt als
universitair onderwerp (op het w erk van Erik de Jong aan de VU na), een
impuls krijgt, zou ongetw ijfeld onderw erp van een interessante historiografie zijn. Blijft op te merken dat de bestudering van de Nederlandse tuingeschiedenis (ook op universiteiten) sterk persoonsgebonden was en is, en
voor een groot deel afhankelijk van '
connoisseurs'en '
amateurs'
. Dat
maakt het tegenwoordig tot een w etenschappelijke discipline die met letterlijk uitsterven bedreigd wordt naarmate degenen die in de jaren 1970 en
80 tot de tuingeschiedenis kwamen, ook al weer een jaartje ouder w orden
en er momenteel weinig jongere aanwas lijkt te zijn. Wellicht zal het in ons
land altijd een onderw erp blijven dat grotendeels buiten-universitair blijft;
iets wat, ondanks het bestaan van Cascade, is te betreuren.
Gijsbert van Laar'
s 0DJD]LMQ krijgt voor het eerst gedegen aandacht in de
'
Bibliografie van achttiende-eeuwse boeken op het gebied van tuinarchitectuur en -beplanting'
, in 1978 gepubliceerd door C.S. OldenburgerEbbers en J. Stehouw er.
Aspecten van Van Laar worden naar voren gehaald door Erik de Jong, in
diens invloedrijke artikel over Zochers Soestbergen, in de catalogus 'RRG
HQEHJUDYHQ (1980). Het 0DJD]LMQwordt ook gehanteerd in de zogenaamde
Groene Reeks van de RDMZ (vanaf 1980) en in Van der Wijck'
s 'H1HGHU
ODQGVHEXLWHQSODDWV(1982). In 1983 verschijnt Meulenkamps uitgebreide artikel '
G. van Laars Magazijn van tuin-sieraaden als een voorbeeldenboek
voor Nederlandse tuingebouwen'in het %XOOHWLQ.12%. Hiermee lijkt Van


Laar geaccepteerd te w orden als een bron voor de Nederlandse tuinkunst.
Speciaal op de overeenkomst tussen Van Laar en L.P. Roodbaard wordt
onder meer gew ezen in een studie in het blad $QWLHN in 1987 door Ulbe
Mehrtens.
Een nieuw decennium ziet de publicatie van studies die zowel Van Laars
tuinkunst als zijn biografie betreffen, waarbij de Vanlaarologie een nieuwe
impuls krijgt (zie vooral: Carla S. Oldenburger-Ebbers, ’De tuinplattegronden van Gijsbert van Laar’, *URHQ, nr. 4 1994, p. 35-39; id., ’Gijsbert van
Laar: nieuwe biografische gegevens’, &DVFDGHEXOOHWLQYRRUWXLQKLVWRULH, jg. 3
(1994), nr. 1/ 2, p. 24-26; Martin van den Broeke, ’Nieuw e gegevens over de
tuinplattegronden van Gijsbert van Laar’: Nieuw Brittenrust, Raadw ijk en
Rijnlust te Alphen aan de Rijn’, &DVFDGHEXOOHWLQYRRUWXLQKLVWRULH, jg. 4 (1995),
nr. 1/ 2, p. 34-40). Ook duiken tekeningen van P. Broekhoven op, w erkzaam op Het Loo, die aangeven hoe Van Laar gebruikt w erd als een repositorium voor verdere ideeën (Carla Oldenburger-Ebbers, '
Collectie P.
Broekhoven 1845/ 1846: tuinsieraden en tuinplattegronden'
, 1LHXZVEULHI'H
'RQGHUEHUJ*URHS, nr. 5, voorjaar 1994, p. 7-8). In een aantal artikelen vanaf
1994 door Van den Broeke blijkt bovendien dat Van Laar zijn lokale
adepten heeft gekend, in dit geval voor wat Zeeland betreft Pieter Schuppens.
Ten tijde van het Van Laar-jubileum is de status quo zodanig dat Van
Laars 0DJD]LMQYDQ7XLQVLHUDDGHQals een bekende bron w ordt gebruikt. In
de vierdelige *LGV YRRU GH 1HGHUODQGVH WXLQ HQ ODQGVFKDSVDUFKLWHFWXXU heeft
Van Laar een biografie verkregen en is op die w ijze in het pantheon van de
nationale tuinontwerpers opgenomen, terw ijl hij ook in het '
leerboek''H
QDWXXUEH]ZRUHQ(1998) wordt behandeld (pp. 85-86).
De laatste belangrijke pu blicatie betreffend e Van Laar is H eim erick
Trom ps d issertatie u it 2000 ('
Et in Arcad ia Ego'
: Aspecten en achtergrond en van d e land schapsstijl in N ed erland in d e tijd van J.F.W. baron van
Spaen van Biljoen 1760-1800; vooral pp. 458-495 en 651-657) w aaru it
blijkt d at Gijsbert van Laar vrijm etselaar w as en enige m açonnieke
them a'
s in zijn ontw erpen w eergaf. Een betekenisvolle toevoeging op de
Vanlaarologie.



9,,%HVOXLW
En nu? Wat zijn de desiderata op het gebied van Van Laar? Ongetw ijfeld
zullen nog meer tuingebouwen, nog meer tuinen w orden ontdekt die
w ellicht onder Van Laars invloed zijn ontstaan of die juist als bron voor
het Magazijn hebben gediend. Misschien zullen ook nog enkele verder
biografische gegevens kunnen w orden ingevuld. Een concordantie op
Grohmann/ Van Laar zal eveneens w el enig nut hebben.
Voorts zou eens gepoogd m oeten w ord en een volled ig exem plaar van
het d oor Pieter Barbiers d e Ou d e sam engesteld e 9HU]DPHOLQJ YDQ
9HUVFKHLGH7XLQJH]LJWHQQDDU W&KLQHHVJHYROJW (laatste kw art achttiend e
eeuw ), d e voorloper van Van Laar’s 0DJD]LMQ, op te speu ren en d e
bevind ingen te publiceren.
Rest nog te w ijzen op een bron w aar tot nu toe w einig aand acht aan
besteed is: d e eigenaren en d e verspreid ing van het 0DJD]LMQ. Zoals
boven verm eld w erd en in d e negentiend e eeuw enkele exem plaren van
Van Laar naar Japan gestu u rd , terw ijl tevens een exemplaar bekend is
d at al vroeg naar d e Kaapkolonie is gegaan. Veel exemplaren in openbare collecties zijn voorzien van ou de hand tekeningen d er eigenaren d eze ku nnen aanw ijzingen vorm en voor d e verspreid ing van het w erk:
-Zelf bezit ik (WM) een exemplaar met de negentiende-eeuwse
handtekening van ene Neelmeijer.
-Ik heb in de jaren 1990 een exemplaar gezien op de Berlaerhof, Berlaar,
provincie Antw erpen, van een Noman-uitgave uit het bezit van ridder
Leon de Burbure de Wesenbeek (geboren 1812), directeur van de
Antw erpse Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten, waarin in een
referentie naar aanleiding van een ijskelder verw ezen w ordt naar het
0DJDVLQ3LWWRUHVTXH uit 1872.
-In de bibliotheek van het Kruisherenklooster St. Agatha bij Cuijck bevindt
zich een exemplaar van een ongedateerde Amsterdamse uitgave die
overeen komt met de Gouda 1867-uitgave (de sterk gecoupeerde, ’rustieke’
editie), met de handtekening uit 1878 van de tuinboeken verzamelende
procurator van het klooster, J. de Vlam.


-De landbouw er Jacobus Heres uit Oudeschans (overleden in 1835) bezat
in het begin van de negentiende eeuw een Van Laar (zie IJnte Botke, %RHU
HQKHHU GH*URQLQJHUERHU , Assen 2002, 198).
Zo zou een collectie van dergelijke referenties meer inzicht kunnen geven
in het publiek dat het 0DJD]LMQ aanschafte, en misschien ook w el nog een
aanleg of twee kunnen identificeren.



