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Stellingen behorende bij het proefschrift van Rita Radetzky
Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de
landschapsstijl te verdedigen op 4 maart 2021 aan de
Rijksuniversiteit Groningen 1. De reconstructie van de werkwijze
van Roodbaard bevestigt het beeld dat een tuinarchitect over veel
kwaliteiten diende te beschikken: van ontwerptalent, beeldend
vermogen tot organisatorische kwaliteiten bij de omgang met zowel
opdrachtgevers, collega’s als uitvoerende werklieden. 2. Het
onderzoek naar het netwerk en de contacten van Roodbaard is
essentieel om een beter begrip te kunnen krijgen van zijn plaats en
het belang van zijn projecten, zoals J. Finch en J. Woudstra dat ten
aanzien van Capability Brown betogen in hun onlangs verschenen
werk Capability Brown, Royal Gardener: The Business of Place-
Making in Northern Europe. (York, 2020), 204. 3. Het vak
tuinarchitectuur aan de universiteiten dient ook in de Nederlandse
taal te worden gedoceerd. De terminologie van het vakgebied moet
behouden blijven om de continuïteit daarvan in het Nederlands te
waarborgen. 4. Bij het uitoefenen van het vak tuinarchitectuur is
historisch onderzoek onmisbaar, naast het toepassen van digitale
technieken bij het veldwerk. 5. De verspreiding in Nederland van de
theorie van de landschapsstijl vanuit Duitsland tussen 1750 en 1850
zou meer aandacht verdienen. 6. De kunsthistorische benadering
dient altijd onderdeel te vormen van het interdisciplinaire onderzoek
naar het oeuvre van tuinarchitecten. 7. Voor het verrichten van
historisch onderzoek is de toegankelijkheid van archieven van
eminent belang. Hiervoor is het noodzakelijk dat archiefdiensten de
door hun beheerde archieven op wetenschappelijke wijze blijven
ontsluiten. 8. De historische en hedendaagse tuinarchitectuur in
Midden-Europa dient meer aandacht te krijgen in het Nederlandse
universitair onderzoek. 9. Er is een opvallende gelijkenis in emoties
bij het horen van het Friese en het Hongaarse volkslied.
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