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.in een land, als Nederland', daar de groeijing doorgaans zeer jlerk 'is-, fchoon het onder
geene heete, maar gemaatigde luchtjlr eek ligt, in een land daar zulk eenegroote verfcheidenheid van gronden :-fa-, en dat bijna overal-met water doorfneden-, en door veele rivieren
bevogtigd is, 'in een land dat zeer veele verfchillende natuurlijke gewas fen voortbrengt eti
Mar veele uitheemfche welig tieren, in een land daarenboven dmr een groot gedeelte van de
natie welgefteldis en daar alles nijverheid ademt^ in zulk een land^zeg ih,kondetuinkonst
ook 'niet onaangekweekt blijven.

Tuinkonst was egter in Voorige eeuwen bij den Nederlan*

der de komt om het meeste nut van den grond te trekken voor de beurs? of voor de weelde
van de tafel.

En laaten wij ons geluk wenfchen dat juist deeze beoefening de konst van

de lusthoven te verfraaim is voorafgegaan^ 'Door haar zijn de Hollanders de eerjle op
den aardbodem in het kweeken van goede -moes-groenten en vrugten^ in het uitbroeijen van
dezelve buiten haare waare fatzoenen.,- en in het teelen van vrugten uit vreemde klimaa*
ten, die in de open lucht niet zouden kunnen fiaagen-, ja zelfs enige van Oost- en West~
Indie-; — in het fnoeijen der vrugtboomen-, en in het verbeteren en behouden der foorten,
in het aankweeken van bloemen-, en in het verfraaien Van dezelve-., door haar eene grootere:
volmaaktheid te geeven en haare fch&onheid -te verdubbelen-, konsten•„ die niet alleen zoo veel
.toebrengen tot de aangenaamheden des levens van den rijken\, maar die ook veele'ingezetemen een middel van beftaan verfchajfen^ terwijl zij geld in het land brengen. Terwijl tm
deeze konst meer en meer tot volmaaktheid wierd' gebragt-*, dagt men egter-ook op het aan~
ieggen van fraaie lusthoven'; dan de fmaak bleef hierin lang Gothiseh; groote buitenplaat'*
fen vertoonden wel groot fche partijen van vijvers•," met laanen omringd; doch men miste
die afwisfeling, die verfchei denheid9 die de vermaakenop eenen zelfden grond zoo menigf oud ^vermenigvuldigd en door gejladige Verrasfehïngen den geest en de verbeelding treft*
Hadden de Nederlanders andere volkeren geleerd de gewasfen door konst buiten hunnen
geboorte grond en buiten hunne faizoenen te kweeken *> en-, als hét ware, vrugten te fchep* 2
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. pen, waren Keizers en Koningen gretig om Hollandfche tuiniers naar zig te trekken (*)
om het opzigi over hunne tuinen te oefenen , de -Nederlanders herden. van anders, inzonderheid van de Engelfchen% (die deezefmaak, meen ik, grootendeels eerst van de Chineezen afgezien hebben) onze tuinen te. verfraaien en eern. aangenaame bevalligheid van w>
fcheidenheid en verrasfclï'wg bij die grootschheid van gezigten te voegen, waarop het eerst
'bij ons alleen fcheen toegelegd, De tuinkonst- of'liever de komt van Het aanleggen van lusthoven onderging dan in de helft-va,., de voorgaande- eeuw in ons land', gelijk in geheel Europa, eene- groot e hervorming en verbetering en wierd volgens de Engelfche fmaak ingerigt.
'Naardien ons land- die groote parken niet kan aanwijzen, waarop Engeland-roemt en die
het gewoon verblijf van deszelfè-Jchat rijke Edelen uitmaaken, die ook in ons land den land.
houw een U groot- gedeelte van den, gro-nd-ontrooven zouden, konden wij de Engelfchen wel
nk!,- navolgen in hunne groote-plans--; dan-Hunne wijze'van aanleggen voegt zig gelukkig ook
naar kleine landgoederen en- is juist gefohikt om een f uk grondsgroot er te doen voorkoomen
dan-het indedaad is.emom. in eenen kleinen omtrek de grootst mogelijke verfcheidenheid daar
te-fielten. D:eez.e- wijze van. aanleggen,, waarvan, het geheel geheim def'aat in het fraaifte
van- de wilde Natuur oyertmeemen en het- met bevalligheid te-fchikken, behaagde dan ook
algemeen ,s omdat het. natuurlijke oveml en altijd, behaagt-y en het is zedert dat dezelve bekend wierd dat men- zelfs op de. gmotjle bmtenplaatfen gemeenlijk een gedeelte gronds aan
deeze wijze van aanleggen, heef toegewijd-. &eeze. hervorming kostede egter veele luiten*
plaatfen hun aanwezen,, die,..als, ouderwetfche meubilen,.geene koopers boven de waarde van
.• afbraak en uitroeijing vonchn;., men flapte veele oude,, maar men legde-andere inde nieuwe
f naak aan „en daar h, niel te twijfelen ofdit land zal,.zoo-het de zegeningen dervredes en
de daaruit voortfprmtende. welvaart op dm duur mag blijven, genieten, binnen twintig jaaren.
niet minder buitenplaatfen hebben dm. voorheen.> en hteenen beteren fmaak aangelegd. En
imledaad. wat- is V gefchikter. nor den bedaarden.,, werkzamnemm. nijveren Nederlander
om
00 Zó* riep onder ander, de Duiifche Keizer dm. turner
veertig jaaren geleden, naar Weene.n*

SCHUURMAN BTMHOVEM

van Leijden omtrent,
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em hem teverpoozen van zijnen arbeid dan enige dagen der week aan de jUlle rust van het
buitenleven toetewijen. Daartoe behoeft-*men geen rijk man te zijn., geene groote buiten*
plaats te bezitten; de tegenswoordige fmaak van aanleggen levert den bezitter van een middelmaat i gen of kleenen grond zoo wel ft of'tot y ermaak als dien van eenen grooten, fchoon
m eenen enger en kring; zij laat hem toe daarin veranderingen en verbeteringen te maa~
ken* en zig daarmede te verlustigen en tijdkorting te yerfchajfen; ja menig een mid~
dmmaaüg. gegoed man is gelukkiger in zijn tuint jen dan veele rijken in hunne pragtige..
lusthoven; hij geniet dubbeld; hij overlegt, beproeft, fchikt0 plant, verandert? verbetert
zelf, en .dat alles geeft hem meer vermaak dan hem het.genot alleen zou verfchaffèn., ZQQ
hij het door andere had laaien ontwerpen en uitvoeren..
Zulke bezitters van middelmaatige en kleene gronden, zulke •liefhebbers van, aanleggen ëfy
het verfraaien van kunnen grond te gemoet ts koomen en hunne denkbeelden optewekken,

1

door kun modellen van aller.ki tuin-verfi-erfelen voor oogen te ft ellen ^ en hun de keuze uit
veele tot ver fr aaijing van hunne tuinen te geeven is het doelwit van den arbeid', dien ik
mij heb voor gefield, en waarmede ik hoop bij alle tuin-liefhebber en wel te zullen verdienen,
een arbeid, die tot nog toe geen voorbeeld in onze taal heeft, en van welkers aanleg Jk nu
den Leezer enige verdere r.ekenfchap zal geeven.
De volgende uitgaven zullm dan hoofdzaaklijk bevatten afbeeldingen met derzelver ver*
klaaringen van zoodanige modellen van verfierfelen en aanleg-gronden voor tuinen als met
het locaale van ons land meest overeenkoomen en aldaar uitvoerbaar zijn, onder mijn opzigt vervaerdigd en voor een gedeelte getrokken uit de beste buitenlandfche werken in dat
yak in verfcbillende taaien, voor een gedeelte van oorfpronglijke vinding, en voor een ander
gedeelte naar reeds beftaande modellen op lusthoven getekend, terwijl de platte gronden van
aanleg, van welke 'er bij elk ftukjen meest een of meer zullen yoorkoomen, alle van origine.ele vinding zullen wezen; vooral zal men zorg draagen dat eigenaars van kleine buitenplaatfen en tuinen in dit werk eene genoegzaame handleiding vinden om hunne plekjens
grond te verfraaien en te veraangenaamen; op de onkostbaarheid zal mk acht gegeven worden,
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den; en- zulke min-eigenaars zullen overvloedig flof in ons werk vinden om zulke verfierfe^
kn uittekippen, die mef zeer weinig kosten kunnen vervaerdigd worden.

Ook zal ik zorg-

draagen; zoo mijn werk bij'mijne landgenoot en aanmoediging ontvangt, van, bijzonderlijk bij de platte gronden,.eene-nog verdere aanwijzing te geeven etpderzelver befchrijvingenm verklaaringen-te doorvkgtenmetmfiderrigti'ngeno-mtrent alles wat van het begin van denaanleg-tot de geheele-volvoering Poe dient in acht genoomen te worden, als het gereed maaken •
van den--grond,, het fchieten der beeke.n,,het opwerpen van hoogten,, het leggen van graszoo den,, het beplanten,.. het verJcMlknd geboomte,. zoo grof,, groen blijvend,. als yrugt*plantzoen,.. botanische, heesters en bloemen, de wijze hoe dit alles te doen af feeken,
of'op eene ferlijke manier,-onderreente.mengen,,en eem rauwe opgaave van. de kosten, dis
zulke aanleggen vereifc-hen.enz..

• •

Tot déeze ondèrneeming hebbén; wij'" voorzeeket~ dé aanmoediging van onze landgenootett
nodig;, dé. aangroeijendê.. lust- tot de-tumkonst fiaat ons. borg voor het vertier van ons
'werk; doch-ook. in. e&n. ander;- opzigt: kunnen, de keminnaaren van dit vak medewerken, en
ons; en, eikanderen,- dienst • doen,% door- ons-;,, namelijk, tekeningen of fchetfen medetedeelen
van. dB bevalligflè verft'éringem, die -hunne lusthoven'of tuinen verfraaien ;; zoodanig eene mededeelzaamheid',. door middel van ons; werk aam eikanderen gedaan,, krijgt elke liefhebber''••
dan tienvoudvan.- den;anderen terug;. Bmr.-zcê', zoemen Het verkiest,. melding gemaakt'
worden van dé Uithoven- waar zij'-gevonden worden; doch men zal dé billijkheid begrijpen/
dat Het aan onsftaa om van dé toegezondene modellen al ofniet gebruik' te maaken..
Mèn zal' alle mogelijke-' beknoptheid"''fit.- dé uitvoering van dit werk ïn 't oo<r houden en-1
zich bevlijtigen om. zoo- veel-liet vallen kan,dé Mdngrijkfle-ifieraadèn op een zoo weinig mogelijk getal Plaaten-aa/i dé liéfBWeren: te; leveren,, om daardoor voortekoomen dat dit
werk te kostbaar worde.. Ik zal^.md&n.ikhét

nut-en vermaak mijner-landgenooten op

hunne- buitenverblijven;,, door-deezen.. mijnen.arbeid.,,bevorderd moge.hebben,,, mïjfie moeiü;
dubbel: beloond achten.-..
iflkmaar 20: Mv.. 18023,.
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N°. i. E en Veld-Tempel, toegewijd aan de Vrugtbaarheid.
Het • dak en de regt op ftaande wanden zyn met riet of ftro bekleed; de ingang is met twee
eenvoudige zuilen verfierd, waar boven men een opfchrift of fchilderwerk, op de Vrugtbaarheid
en Landbouw toepaslijk, kan plaatfen; boven de fpitfe van het dak hangt een krans van die nagebootfte bloemen, welke gewoonlijk tusfehen het koorn en de andere veld-vrugten groeijen.
De meest voldoende plaatfing is op eene hoogte, van waar men over landerijen ziet, bezaaid en
"beplant met koorn en andere veld-vrugten, weilanden en boomgaarden.
N°. a* Een driehoekig fteenen of fteen verbeeldend Kabinet, met drie ingangen, alle verfierd
met twee vaafen of potten, waarin des zomers natuurlijke bloemen gezet worden.
De daaronder geplaatfte grond wijst de verdere inrigting aan, in de nisfen kunnen kasten of fpeel~
lafeltjens, naar goedvinden, geplaatst worden.
Het behoort te ftaan op eene, eenigfints verheven plaats, welke wat open ligt, en waarop drie
•onderfcheiden wandelwegen uitloopen, van waar men op enigen affland het gebouwtjen aan de
bijzondere zijden ziet.
N°. 3. Ene verfiering van hout, waar mede men eene buitengaande pomp kan bedekken, uit
welke eene buis met eene kraan voorzien tot buiten de bekleelling gaat.
N°. 4. Een Tuinbank., naar goedvinden gekleurd.
N°. 5. Een Zwaanen-hok (dat ook met eene kleine verandering der groqtte van den ingang
^oor een Eendenhok kan dienen) in de Chincefche fmaak; het moet dus ook in die fmaak gekleurd
worden.
N°. 6. Een Tuinftoel van latten»
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N°. i. Een Landhuisjcn, welks overfteekende rieten of ftro dak door negen pijlaaren word1:
gedraagen, en een bedekte gaanderij om het zelve vormt; het dak is met een venfter en vooruitfteekend balcon voorzien.
Een plckjen grond, van waar men een ititgeftrekt Land- of Water-gezigt heeft, is de beste plaats
voor dit Huisjen.
N°. 2. Een Chineesch Vogelhuisjen, van lat- en draadwcrk gemaakt, en in die fmaak gekleurd.
N°. 3. Een ronde Obelisk, het opfchiïft kan dezelve toewijden aan 't geen men verkiest, hec
2ïj aan het Buitenleeven, den Landbouw, of iets dergelijks.
De gefchiktfte plaats daarvoor is op een gezïgtsptmt, dat van verfchillende plaatfen zigtbaar is.
N°. 4. Een ligte doch fierlyke Chineefche Brug, over eene beek of gragt.
N°. 5. Een kleine agthoekigc Kapel, met een rieten dak, in welks opgang een klok fchijnt tehangen ; de regt opgaande wanden zijn van ruuwe fchors en met mos beklecde houtftammen, horifontaal op eikanderen geplaatst, gemaakt. Het overige alles van ruuw onbezaagd en ongclchild
hout vervaerdigd.
Op een plaatsjen in het natuurlijkst gedeelte van het Bosch, en daar het regt donker befcha4«wd is, ftaat dit zeer wel.
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N°. i. Een open Tempeltjen van boomftammen, met een rieten dak, ftaande op eene kleine
verhevenheid, beplant met onderfcheidene foorten van bloeijende en groen blijvende heesters, en
van waar men een gedeelte van een in de nabijheid gelegen beekjen ziet flingeren.
N°. 2 en 3. Kleine Altaaren, naar verkiezing te plaatfen.
N°. 4, 5 en 6. Hekjes van latwerk en boomtakken, N°. 5 is van ongefchilde kneppels, de
ronde van buigzaam, of enigfints zoo gegroeid hout; als men het hout wil buigen, zaagt men de
binnen zijde hier en daar tot op de helft in, digter of wijder van elkander, naar maate de boog
korter is. x Geheel ronde, zoo als in N°. 5 , maakt men uit twee ftukken, ieder van een half rond.
N?. 7. Eene Chineefche Brug, in het midden met een overdekt Bruggenhuisjen voorzien, van
waar men den fchoonen loop der beek, waarover zy ligt, voor een goed gedeelte moet zien, indien men op enigen afftand Zwaanen of Eenden ziet zwemmen, wordt het gezigt nog meer gcftreeld, terwyl men zig aldaar met hengelen kan verlustigen.
Bij deeze gelegenheid merk ik eens vooral aan dat deeze foorten van Bruggen of andere Verfieringen met enig oordeel moeten geplaatst worden. Zij moeten of op zig zelve een geheel uitmaaken, of zoo 'er andere verfieringen zeer digt bij zijn, behooren dezelve enigfints in die zelfde fmaak
vervaerdigd te worden; want kort in de nabijheid van eene fterk gekleurde Chineefche brug of
huis, een gebouwtjen in de Gothifche fmaak te zien, voldoet geenzints aan den enigfints Idefchen
wandelaar; alle overgangen doch behooren langzaam te zijn, en geene fprongen te maaken, uitgezonderd iets, dat voorbedagtlijk tot eene verrasfing daargefteld is.
Over het algemeen voldoet de Chineefche fmaak het best in kleine partijen, die zeer net gehouden worden, en daar in de nabuurfchap niet veel ongekunftelde natuur is. De Gothifche en van
ruuw hout vervaerdigde verfieringen daarentegens voldoen beter daar de natuur fterker dan de kunst
fpreekt. Al is het terrein niet zeer groot, kan men met een weinig fmaak, met overleg gepaard,
wel zorgen dat het een uit het ander loopt, en geene verwarringen veroorzaakt, die dan, 19
plaats van-verfieringen, ontfieringen worden.
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N°. i. Een eenvoudig Land-Zomerverblijf, met een rieten dak, het Gebouwtjen zelf van hout»
of fteen, die al of niet met kalk kan vol geraapt worden.
N°. 2. De platte grond van hetzelve en de verdere inrigting verklaard.
N°. 3 en 4. Gedenktekenen: de zaak of perfoon, tot welker gedagtenis zij opgerigt zijn, worde
door den inhoud van het opfehrift aangeduid.
N°. 5 en 6. Tuinbanken en Stoelen, naar de fmaak van den eigenaar»
N°. 7. Eene fchoone overdekte Zitplaats.
N°. 8. Platte grond van N°. 7.
P L A A T

V.

Een fchoon, nog' al' uitvoerig Gebouwtjen, waarvan de zijde
Ï. Een Heremitage afbeeldt, _en de zijde
2. Een regelmatig Gebouw.
Onder veele daartoe gefchikte plaatfen zoude dezelve naar mijn oordeel zeer wel (taan op eeix
Eiland, aan den eenen kant door een niet te fmal water van het vaste Land gefcheiden, waarover
men N p . 1 half verfchoolen op den digt begroeiden oever zag, naar welken men met een zeer
eenvoudig fchuitjen overvoer. Bij het openen der deuren zou men een wel geordonneerd vertrek
vinden, dat ook tot een Badkamer zoude kunnen dienen,, van waar men het Eiland aan die zijde
door eene brug over eene beek aan het vaste Land verbonden zag, en waarover het oog zig verlustigde in fchoone groepeeringen van bijzondere foorteii van pijnen, Larix, Acacia en andere
fchoone boomen, van vooren op kleine oneffenheden met groepjens, van kleiner blijvende bloeijende heesters en planten, en waren 'er oranjen boomen en bijgewasfen voorhanden, zoude een
groep daarvan den verrasten wandelaar niet mishaagen. Men kan dezelve daartoe met hunne bakken geduurende het Zomer-faizoen in den grond plaatfen , zoo dat zij natuurlijk uit den grond
ichijnen te groeijen, mits echter de grond wat hoog zij, op dat zij niet door te veel vogt zou •
den derven.— De verrasfing zoude des te grooter zijn, naar maate de oord, van waar men overvaart, fomber en ruuw, het vertrek fchoon, en het mtzigt flreelende is.
Zoo dit vertrek gebruikt wordt tot eene Bad-kamer, kan men de vierkante vakken, die opea
dienen te zijn, om het Gebouw van binnen te verlichten, met mat geflepen glazen vullen, doch
zoo men het alleen beflemt tot eene koele Zaal, kunnen dezelve geheel open gelaaten worden.
N°. 2. Is naar de zijde der meer open kant van het Eiland geplaatst;- «ij zal van de wan*
del wegen een fchoon gezigt van. een regelmatig Gebouw opleveren,
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N°. i. Hcremitagie van eene zijde, van natuurlijk ruuw' bemost hout gemaakt of gefchilderd.
De Heremiet op zijn bank wordt in beide gevallen of gefchilderd of van hout gemaakt en in eene
pij gekleed; op deze zijde ziet men, van een' der wandelwegen, doch ontmoet daar geen toegang ; even door het groen, dat enigfints open is, wordt men door dit gezigt verrascht; voortwJtndelende 'vindt men eindlijk een nauw kronkelend pad, loopende naar eene kleine hoogte, vaa
waar men in een klein dal de Heremitage aan de zijde N s . 3 ziet. Het pad zelf is met laage
eiken en andere heesters bezoomd, van agteren is het Hutjen door pijnen,. populieren, en willigen
bedekt, aan de regter zijde van het kleine dal ziet men een klein watertjen, waarover het Hekje
N°. 8 tekent; om het water daar naar toe wandelende, vindt men daar boven een- Zinnebeeld;
Landvogelen vliegende over eene zee, op een ruuw plankjen gefchilderd, met de woorden :• Wij
hebben hier geen blyvende plaats, daar onder: het Hekjen openende, koomt men in eene zeet
fombere plaats, een klein open vakjen laat ons de grafnaald N°. 8 zien, waarvoor een ruuw
plankjen hangt, met het volgende Zinnebeeld —> een Vogel wordt van- eene pijl getroffen, afgefchooten van een boog, door eene hand uit eene wolk koomende,.beftierd, met het enkele woord
Onverwagt daar onder; — op de binnen zijde van het plankjen, boven den ingang, ftaat een
Doodshoofd, waar onder: Dit is de plaats der rust; deze plaats is digt beplant, en enige treurWilligen bedekken aan ecne zijde de grafnaald; al dat tot dit befchreevene betrekking, heeft is
van ongefchild hout vervaerdigd, hier en daar met mos bezet, vooral op plaatfen daar de bijzon1dere deelen t'zamcn gevoegd zijn. — N°. 2 is.een Tafeltjen, om in de Heremitage te plaatfen.,
aan de regter zijde van den ingang der Heremitage is eene kleine open plaats voor een. opfehrift.
Nu fchiet nog over om van N°. 4 en 7 van deze Plaat iets te zeggen.
N 9 . 4. Eene bedekte Zitplaats, in de fmaak van een fierlijk Gebouwtjen .gefchilderd, de platta
grond daar onder wijst de bewerking aan.
' N Q . 7. Eene Brug met van drooge houtftammen gedraaide paaien, fleen afbeeldende, geverwd,
't geen best gefchiedt door dezelve te zanden en te kammen, gelijk bij de verwers wel bekend
i s ; ketenen van ijzer of gevlogten touw*
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Is een hoofdgedcclte van den platten grond van eenen aanleg, welke verder, naar maate de
grootheid der grond, kan uitgebreid worden.
De daar onder ftaande Schaal is de kleinfte, naar welke men het kan uitvoeren, indien men
niet te laat wil ontdekken, dat men te veel werk in een klein bellek gemaakt heeft. Indien het
terrein groot genoeg is, zal men wel doen de Schaal te vergrooten. Tot meerdere opheldering, zal ik hier enige algemeene Verklaringen, en Aanmerkingen laaten volgen.
De gantfche partij is met eene beek van ongelyke breedte, die in 't midden een Eiland vormt,
doorfncden; de diepte, tot welke men het water kan graaven, hangt veel af van den aart en de
gefteldheid van den grond, daar de aanleg gefchiedt; in zandgronden moeten de glooijingen veel
fchuinder loopen dan in vaste kleijgronden noodzaakelïjk is. De fchuinte moet in losfe zandgronden op twee voeten, op een' voet diepte berekend worden; dit veroorzaakt dat men op plaatfen
daar het water fmal is, van onderen fpoedig tot elkander is; in een der volgende Stukken zal men
dit met enige kleine Figuuren ophelderen.
De grondfpecie die men door het fchieten der "beeken verkrijgt, gebruikt men tot het formeeren van hoogten, zo grootere als kleinere, zo als B. D. E. waarvan B. de hoogfte is; men moet
zig van deze hoogten geen hoopen aarde voordellen, maar de natuur naarbootfende heuvelen,
die zig zeer langzaam in de gewoone hoogte des gronds verliezen, en waarover de wandelpaden
bijna onmerkbaar Idimmende leiden, zoo dat de hoogte B. zig met de fchuinhelling van het water
in een fmelt, en de wandelpaden reeds by G. H. beginnen te klimmen.
D. Is iets minder hoog, en even gelijk de voorige langzaam af hellende, 't geen op de Plaat ?
zo verre dit een platte grond toelaat, is aangeweezen.
K. Ligt tegens de fchuine helling van D. aan, zijnde een uitgeftooke partij tusfehen het gras,
•met bladverliezende bloeijende heesters en bloemen beplant.
E. Is een met gras bedekte Heuvel., met groenblijvende boomen en heesters beplant, welke
men bij voorkeur tot het beplanten van graspartijen verkiest, bij voorbeeld: verfchillende foorten van Pinus, Juniperus, Ilex fol: varieg: Thuja enz., waarvan bij gelegenheid nader.
F. Tekent een partytjen met bloeijende Heesters beplant, liggende in de Helling van E., waardoor het wandelpad, daar onder loopende, eene kleiner verheven overgang bekoomt; in 't algemeen moet men zorgen, dat de grond tier en daar geboogen ligt, vooral het Eiland, waarvan A.
het laage gedeelte is, bij L. verheven naar de Brug afhellende, M. wat laager en bij N. weer wat
hooger, dit moet men niet omtrent de wandelpaden alleen, maar voor het ganfche Eiland verftaan.
De hellingen der zoomen langs het water moeten vooral niet fleil zijn, indien het watct wat
van onder de bovenkant der gewoone hoogte van den grond blijft, moet men aarde van de boorden des waters w.egneemen, en vfirplaatfen, om dus het water niet door fleile hooge kanten te
mismaaken.
De beplanting over 't algemeen kan op verfchillende wijzen met verfchillende plantfoenen uitgevoerd worden, 't best bevalt egter de afwisfelende manier; dan eens onder de fchaduwe van
boog opgaande boomen van verfchillende foorten en groen, zig te bevinden, dan eens door een
kreu-
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ïtrenpelbosch van eiken hakhout te gaan, dan weer groepen van bloeijende heesters, hier en daar
met enkele vrugtboomen, als bij geval, doorzaaid, bloemen, over het water hangende, treuwilligen en fombre partijen, met fparren beplant, te ontmoeten, bevalt den enigfints kiefchen wandelenden liefhebber beter dan eene eentoonige beplanting.
Hier bij zal ik het deze reis laaten, en nog iets over de verdere verfieringen van deezcn aanleg, met een woord aanftippen.
B. Is gefchïkt tot eene zeer eenvoudige niet fpreekende Zitplaats, alleen gedekt door het lommer
der pijnen en andere boomen, die het plein op hetzelve overfchaduwen, banken van ruuwe boomtakken (waarvan tekeningen zullen volgen) zouden hier wel voegen; het naar de beek gaande gedeelte van den grond is met laag blijvende heesters beplant, zodanig, dat men het gezigt op O.
A en D. bewaart, waarvoor ook op het Eiland gezorgd is, door in eene regte lijn een doorzige
te bewaaren»
A en D. zijn zeer gefcbikte plaatfen, voor min of meer fierlyke Gebouwtjens, in eene fmaalc
naar verkiezing van den eigenaar; in de hierbij gaande Plaaten zijn reeds voegzaame, en zoude
voor A. uitkiezen N°. i. van PI. 2, en voor D. N°. 1. van PI. 7. Bevallen zij niet, zoo zullen
*er in de volgende Stukken wel andere koomen.
Men plaatfè zig nu in zyne verbeelding op A. B. D., zoo vlcije my dat men zal toeftcmmea
dat de gezigten fchoon zijn.
A. Ziet over een vrij breed water, de heuvel E , waaraan zig het beekjen flingert en verlengt y
daar het naar de andre zyde de waterplas O. formeert. Aan de andre zijde wordt het gezigt geflreeld door den langzaam opklimmenden en fchoon beplanten berg, waar tegens het wandelpad
kronkelende oploopt, terwijl men van agteren een langzaam geboogen Eiland ontwaart.
Van B. is het gezigt grootsch, enigfints links de waterplas O., waar het Gebouwtjen A. op denoever als in een dal fchijnt te liggen- — een weinig regts de berg met zijn Gebouwtjen D., dat
op een vry verren afftand, over water en door boomen en heesters van verfchillende maakfels7
groen gezien wordt. Dit moet bevallen 1
De hoogte D. ziet van zyn voet drie verfchillende beeken daarheen flingeren, en de bruggen P
en Q. daarover tekenen, voor hetzelve het laag gebooge Eiland en een fpeelend gezigt op de
trotfche hoogte B.
C en R. Staan genoegzaam op zigzeïven- en zoude', zo men zulks verkoos 7 in eene andere fmaak
kunnen vervaerdigd worden.
C. Is een laag Pleintjen, bij het water een vogelhuisjen en enige banken zouden 'er wel liaan».
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Twee platte gronden van kleine Partijtjens of Tuinen.
N°. i. Is een Partijtjcn met een watertjen verfierd, welks fmallere einden zig agter het hout
verbergen, en dus door den wandelaar niet ontdekt worden.
A. Is de oppervlakte der grootfte -hoogte, die by het water legt, beginnende reeds by het brugge tj en B. langzaam te klimmen, en aan de andere zyde niet minder kagzaam afdaalende; zeer
gefchikt om een Gebouwtjen op te plaatfen, van welke 'er verfcheiden, in onderfcheidene fmaak.,
in dit werk zullen voorkomen.
C. Is de oppervlakte eener kleine verhevenheid, die men wandelende ontmoet, en alleen met
eenvoudige zitbanken verfierd is, van waar men een fchoon gezigt over het water, op de hoogte A. heeft.
D. Is een fpitfe Grasjheuvel, met groen blijvende {truiken, en van onderen met treurwilligen
Beplant.
E. Een voor 't oog bedekte Ruimte, lumnende dienen tot een fpeelplaats voor groote en kleiïse kinderen; een Schupftoel &c. kunnen 'er gevoeglyk koomen.
F. Plaats voor een Gemak. Voor 't overige kan men de partijtjens zodanig beplanten als men
verkiest, dog al dat bij en om het water is, dient met groenblyvende, bloeijende, en (daar
't nodig is) dekkende heesters beplant.
N°. 2. Een dito Partijtje, ds 't -voorïge, mede met een watertjen, welks einde zig agter
't groen verbergt, verfierd.
A. Oppervlakte van de grootfte hoogte by dit watertjen, mede gefchikt voor een klein Gebouwtjen van fmaak.
B. Is een Kabinetten in de'laagte, doch bij 6 gaat men over eene kleine hoogte naar het
brnggetjen D.
E. Is een beplante Hoogte, die zig in het water en de wandeJpaden verliest.
F, Zo als E in N°, i. .G als F in N0.. u
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N°. i Eene Kapelle.
Fïet rieten of ftro dak is met een houten kruis verïïerd; het Wordt doorruuwe bóomftammen,
enige voeten van het gebouwtjen verwyderd, ondcrfteund, en vormt eene bedekte gaanderij,
om hetzelve.
De wanden kan men van ouden fteen of puin, en ook wel, met riet of ftro, met een verouderde deur 'er in, naar verkiefing ophaalen.
De beste ftandplaats voor dezelve, is op eenen natuurlijk wild begroeiden heuvel, die op
eenen niet te kleinen afftand zigtbaar is.
N°. 2. Een Bloemen - bank, voor Pot-gewasfen.
N°. 3. Wijst de manier aan, hoe dezelve moet ingerigt worden, dienende zij meteen voor
eene zitplaats, daar de reuk en het gezigt te gelijk geftreeld worden.
N°. 4. Een Zomer Woonhuisjeil, van bóomftammen en ouden fteen gebouwt, en met riet
gedekt.
,
N°. 5. Verklaart de verdere inrigting van N°. 4. beftaande in twee kamers van verfchillende
grootte.
De opene plaats word aan den hoek door een ruuwen boomftam onderfteund, dienende deze
ruimte, om, voor zon en regen gedekt, het aangenaame der buitenlucht te genieten. .
Als men een ftuk land doorwandelt , met graan , aardappelen en andere Veldvrugten bezaaid
en beplant, aan welks einde men dit gebouwtjen ziet, zal het wel bevallen.
N ° . 6. Een Tuinftoel. — De leuning van ottgefchild en buigzaam hout gemaakt.
N°. 7. Eene Boerfche Hut. — Zij is van houtftammen , horifontaal op elkander en eenige
oude fteenen gebouwd. Het rond voordak, dat in het midden door een boomftam onderfteund
word, en de verdere dekking is van riet.
N°. 8. Platte grond van N ° . 7.
N°. 9. Op een fterk befchaduwd plekjen, in een bosch, zal het wel geplaatst zijn.
Eene kleine doch bevallige agthoekige Tempel, van bóomftammen en ongefchilde kneppels gebouwd, en met ftro gedekt. Als men denzelven van verre op eene hoogte ontwaart, is hij
wel geplaatst.
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N°. i. Eene Deur van ruuwe houtftammen, de Gothifche manier nabootlende.
•N0.- a'. Een Chineésch Vogelhuisjen. — Een vrolyk open gelegen Grasveldjen is de gefchiktffe
plaats voor hetzelve.
N°. 3. Eene Tafel.
N°. 4. Eene Bank.
.N°. 5. Eene Tafel.
N°. 6.'Een Stoel, alle van ongefchild en bemost hout vervaerdigd, en met willige hout of
fchillen van boomtakken te faamen gevoegd.
N°. 7. Eene ligte onkostbaare en egter wel bevallende Brug,
N°. 8. Eene" Brug' van ruuw nou't, voor een fraai Watèrtjen,

PLAAT

V S ft K L . A ' A I Ï N S

D E * P L A A T E ff.

P L A A T

..«

XI

üSe. i. Een agtheekig Gebouwtferï, van gemeen hout en vlegtwerk van ongefchilde takken,
vervaeroligd: het rieten dak is met een vaas verfierd.
Op eene vrije open Plaats, hier en daar met groepen van-verfehillend heestergewas bjezet,
ml het wel voldoen.
N°. 2. In een' Hoek van• een' Moestuin, met een muur of fchutting ingefloten, ftaat deze zitplaats van latwerk, zeer ligt gemaakt, zeer wél.
N°. 3. Eene Visfchers Hut, van ruuwe boomftammen gebouwd, met bladriet gedekt, en mee
een Schoorfteen voorzien: de wildbegroeide oever, van eene ruiing waterplas is zijne voeglijke ftandplaats.
K°. 4 , 5 en 6. Hekken van Latwerk,
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. • N°. ir Een nederig, doch aardig Kabinetjen: ruuwe boomflammen onderfchraagen. het overfteekènde
dak, waaronder zig twee zitplaatfen bevinden. Op het bord boven de deur ftaat Saïus intrapt'^
(den intreedenden. heil) gelijk de Ouden fomtijds op de posten hunner huizen fchreeven, Salve! (wees
gegroet!) zoo als men in de opgegraven Heden Herculaneum en Pompeji gevonden heeft.

De Wan-

den zijn met afgezaagde houten fchijven bedekt.
N°. 2. Is de platte grond, die de verdere inrigting verklaart.
N°. 3. Hek van Kneppels.
N°. 4. Hekjen van Latwerk.

• • ^ • • • "-

N°. 5. Een Kabinetjen van Latwerk.
N°. 6. Een ronde Tempel, van Heen gebouwd, of van hout, fteen verbeeldende gefchilderd en
gezand.

Hij kon befchouwd worden als aan de vriendfehap toegewijd; want boven de deur ftaat:

Amicus certüs in re incerta cernitur. Deftandvastigheideens vriends wordt eerst befpeurd, als het
geluk u den nek toekeert.
N°. 7. Een Chineefche Gondel of tent-fchuitjen : de gedaante,

die het dek behoort te

hebben als men haar van vooren ziet, wordt booven dezelven aangewezen.
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N°. i. Een Dorifche Tempel.
Indien men' zijne wandelende g-asten enigen-tijd dooreene kronkelende laan geleidt, en eensklaps , over een ruime vlakte, dit trotsch gebouwtjen zig aan het oog ontdekt, zal het aangenaam
verrasfchen; alles is hier grootsch en ftil, en wordt nog fchooner, als een geöeffend Meester,
het marmer, door zijn penceel natuurlijk heeft nagebootst.
Op een vlak fchot gefchilderd, zal het ook voldoen ; agter dusdanig fchot zoude men, om
te contrasteren, een armoedig Vertrekjen kunnen plaatfen,
•N°. 2. Platte Grond van N°. r.
N°. 3. Eene Brug van fleen, of Heen verbeeldende gefchilderd.

De Ketens zijn van ijzer, of

van gevlogten touw,
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N°. i en «.
Zitbanken van eene ronde e« «vterfemte gedaante, ^eTchi^t root

bëammerie Pleintjes, van

waar, en op welk een niet te eng beperkt gezigt is.
N°. 3. Dit Altaar is naar een waerdig gedenkftuk der oudheid, weleer aan Bacchus toegewijd,
en op klein Delos gevonden; het behoort dus op eene vrolijke plaats, dier godheid eigen, te
liaan; eigenaartig plaatst men het ook op een wijn-bergjen, of heuveltjen, aan de zon-zijde met
wijnftokken beplant.
N 0 . 4. Eene Ruïne op een plat fchot gefchilderd.
Indien men dezelve over eene taamlyk bree&e waterplas, op eene Ideine hoogte van agteren en
op zijde met boomen gedekt, ontwaart, levert dezelve een belangwekkend gezigt op.
N°. 5 en -6. Twee ijzeren Hekken.
N°. 7. Eene Chineefche Ophaal-brug.

Zeer gemakkelijk word dezelve door de daar bij aan-

gewezen inrigting bewogen.
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Bevat bet hoofdgedeelte van een aanleg, die verder naar de grootte van het terrein kan uitgebreid worden, of wel binnen deeze bepaalingen zoude kunnen blijven.
A. Plein op eene hoogte, van waar men een fcboon gezigt op het water heeft.'
B. Water, waar uit men verfchillende beeken ziet ontfpringen, en de verfchillende hoogten
C en D. zig hovende oppervlakte verheffen ," terwijl E. als eene " platte laage plaats zig
tusfchen deze hoogten vertoond, waar voor een Bootje ligt, om te vaaren, naar
F. Daar zig een half onder het groen verfchoolen Gebouwtjen bevindt, dus verdient F.
van waar dit alles zigtbaar is, een Landhuisjen, met riet gedekt.
G. Daar ook een Gebouwtjen voegt, kan het oog zig door verfchillende gezigten verlustigen; aan den voet fplitfen zig de beeken, en neemen drie bijzondere rigtingen; aan de eene
zijde ziet men over laag kreupel hout, en water, op het eiland , eene naald zig boven het
groen verheffen, welke plaats door
.
H. Getekend is.
I. K. Ziet men agter de hoogte, zijnde twee Hukken Bouwland, met verfchillend graan
en andere gewasfen beplant; tusfchen deze landen, loopt een laantje, met L. gemerkt, aan
welks einde zich
•
M. Een Boere Woningjen, aan het gezicht ontdekt; waarbij in 't klein een Hooibergjen
eene plaats voor het droogen van Meikgereedfchap, en al wat men op eene boere werf gewoonlijk vindt, geplaatst is.
N. Plaats voor een Gemak,
O. Eenzaam in het groen verfchoolen Verblijfplaatsje, om te leezen, te peinzen, en tot al
wat eenzaamheid verëischt,
P. Plaats voor een Chïneesch Vogelhuisjen.
Q en R. Grasvelden, met hooge ftamboomen.
S, T , U en V. formeeren een Sparrebosjen.
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Hoofdgedeelte van eenen niet grooten aanleg.
A. De hoogde Heuvel met een Gebouwtjen.
Ë. Hoogte van de tweede foort met een Gebouwtjen.
C. Hoogte, over welke de wandelingen loopen.
D en E. Grasheuvels, met fparrenboomen beplant.
F. Plein op het Eiland voor zitplaatfen.
G. Chineesch Vogelhuisje.
H. Partijtjen voor opgaande boomem
I. Pardjtjens voor bloemen.
K en L. Partij tjens voor roozen.
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N . i. Geheim gemak, tgter eettcn Gotbifclien toren verborgen.

N*. 2 en 3. Altsaren,

N*. 4 en 5. Een Tuwftoel en Bank van rauwe ongefchiMe bootoftammen.

N*. 6. Eco fraai GcïxHtwtjcn, in de CIttaeefchc finaafc, met «ene bedekte Gaanderij.
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N". i. Geheim gemak, onder eene gedaante, waaronder men het niet ligt zoeken zoude.
N°. a en 3. Tuin-ftoelen.
N°. 4. Een fchoone open ronde Tempel, geheel van ruuw hout gebouwd en met riet gedekt;
ik heb denzelven laaten uitvoeren en kan verzeekeren, dat hij wel voldoet.
t

N°. 5. Eene Hut, van boomtakken gevlogten, en van ruuwe boomftammen opgebouwd; het
dak is ftro of riet; voor den ingang is een bedekt Voor-portaal, door vier boomltammcn onderfteund.
N°. 6" en 7. Bruggen, N°. 6. van latten en N°. 7. van kneppels.
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N°. i en a. Tuin - ftoelea van rauw hout.
N°. 3. Een ronde Tempel, door zestien rauwe boomftammen gedraagen, en met riet gedekt;
dezelve moet op een ongekunfteld plekjen grond gebouwd worden.
'N°. 4. Platte grond van N°. 3.
N°. 5. Gemaklijkc Schop - ftoel, de paaien van boomftammen, de zitting van gevlogten hout.
Men kan deezen Schop -ftoel op tweeërlije wijzen gebruiken, namelijkzoo dat alleen de perfoon die
geflingerd wil worden, in het ftoekjen zit; en ook zoodanig dat, behalven deezen, aan elke zijde nog
een perfoon ftaat, met de voeten op de punten van de fchop, en zig met de handen aan de touwen
vasthoudende.

Deeze geeven, dooreene flingerende beweeging voor-en agterwaarts met ^iui|

lighaam te maaken, de flingering aan de fchop, die op die manier vreeslijk fterk en hoog heen
en weder kan geflingerd worden. In Frankrijk, daar deeze fchoppen in Faux-halls en diërgelijke
plaatfen van vermaak veel gebruikt worden, hangt men een net om dezelve, dat ter halver - wege
van de touwen is vast gemaakt en onder de fchop door gaat, ten einde de geene, die door de hevigheid van het flingeren 'ervan af mogten vallen, in het net zouden gevangen worden.
N°. 6. Eene Zuil, verfierd met bloemkransfen; het opfehrifc duidt het oogmerk aan.
N°. 7. Tuin-ftoel van ruuw hout.
N ö . 8. Tafel van ruuw hout.
N?. <?« Chineefche Gondel.
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N°. ï. Een Cabinet, in de gedaante van een Gothisch fteenen portaal.
N°. 2. Chineesch Duivenhuis; het word zodanig tusfchen het hout geplaatst, dat het boven de
paal uitrekende gedeelte alleen zigtbaar is.
N°. 3. Gothifche Ruïne , dog van binnen als eene ronde Zaal en Cabinet ingericht.

Het ftaat

zeer wel op het natuurlijkst gedeelte van een buitengoed.
N°. 4 en 5. Hekken van Kneppels.
N°. 6. Chineefche Brug..
N°. 7. Eene fteene Brug van eene fchoone gedaante.. Men kan die ook van hout raaaken ea
als fteen fchilderen-.
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N°. i. De eerwaerdige, naar het aloude gevolgde, gedaante' van dezen ronden Tempel fchijnt
door de Romeinfche Bouwkundigen zelve daargefteld: de architraaf word wij slijk weggelaatcn;
want al te veel lijsjens en kleinigheden beneemen het grootfche en trotfche in buitenwerken; eene
wel gekoozen vrijheid is vooral in iets, dat op groote afftanden gezien moet worden, noodzaaklijk;-want door de dampkring-lucht, die tusfchen ons oog en het voorwerp is, bedommclen die
kleinigheden, doen het oog fchemeren en veroorzaaken verwarring.
Gebouwen van deze foort behooren om de rijzing te bevorderen op eene hoogte te daan.
De kolommen kunnen van digt bij de andere geplaatfte latten, waarom wel geplamuurd fchilderdoek gefpannen is, of die met kalk of pleister bepleisterd zijn, vervaerdigd worden— dit vermindert de kosten aanmërklijk,'en men is bevrijd voor hét fcheuren en werken van' 't hom.. "
N°. a.. Halve grondvlakte van N'°. i.
' N°. 3. In wandelingen, die enigiints lang zijn,. ook in de nabijheid van een Koepel, Tempel of'
ander Gebouwtjen, is het noodzakelijk hier of daar een geheim gemak te plaatfen; om het wanftaltige van een diergelijk ding wegteneemen, is men bedacht geweest, het onder andere gedaanten
te doen voorkoomen-'-^ deez„e verbeeldt een'Gothisch Gebouwtjen, dat wel zal ftaan,' als het van'
buiten omkleed is met de. groffte ftukken kurk, die men krijgen kan, ieder ftuk naar de tekening
gefatfoeneerd, met fcherpe bijtels "en zaagjens, en met houte pennen aan 't befchot gehegt; vervolgens als fteen, doch zonder glans gefchilderd; dit, wel uitgevoerd zijnde, kan het oog,zelfs op/
een kleine afftand, geen onderfch.eid tusfchen dit.en natuurlijken fteen zien...
N°. 4. Grondvlakte van N 0 ..3,
N°. 5. Op de minstkostbaare wijze , kan. men- ten. einde eene. laan. of-ander gezichtpunt opv
eene kleine verhevenheid deze kleine Ruïne plaatfen op een uithoekjen; bij het water tekent dezélve ook zeer wel;- zij' is van ruuwe ongefchaafde planken', volgens deze tekening hreen gefpij-kerd en uitgezaagd,, te ^aamen gefteld; vervolgens-met menie gevervvd, met^uitgezogte fpaanen en:
hairachtige wortels befpijkerd, volgens de tekening helder en kragjrig, met behoorlijke kleuren,
van licht en bruin befchilderd, zal het wel ftaan.
N ö . 6. Eene fchoone en wel'geordonneerde Brug, van.geelen1 en' blaauwen fteeirgebouwd of'
als zodanig gefchilderd.
N. 7. Grondvlakte., en de bewerking.nader aangewezen-«
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N.°. i. Ruïne van een geestlijk gedicht, waarvan het binnenvertrek is blijven liaan; een Kluizenaar heeft hier zijne wooning gekoozen; hij heeft, voorde koelte, op drie boomitammen zes
voeten van den muur, of het fchot, een rieten dak aan de Ruïne gehecht; het gantfche gebouw
tan door drie fchotten van hout gemaakt worden , nevens de floep , zitbank en leuning, alles in de
aangeweezen gedaante oud en vervallen gcfchildcrd.
N°. a. Grondtekenirig van N°. i.
Dit Gebouw kan ook voor eene verrasfing dienen, op de volgende manier:
De eigenaar met zijne gasten, tot voor deze fchijnbaare Ruïne genaderd, zendt iemand om aan te
bellen; deze trekker moet met welgemaakte veeren verbonden zijn, die twee deuren, welke men
daar niet verwachtede, in eens openen, en een net en zindelijk zomervertrek aan het oog vertoonen, waaruit men onderfcheiden vrolijke gezichten heeft; de grondtekening verklaart dit verder;
'óït werk is met een wijkende voetmaat verrijkt, om gemaklijker de perfpectief te verdaan, die op
zestien voeten afftand derbafis genoomen is.
Een ervaren en in dè beoeffening der kunst grijs geworden fchilder verzoekt mij, zijne jongeren
en minder geoeffende kunstbroeders te raaden, in het fchilderen van buitenwerken, die van verre
befchouwd moeten worden, zeer voorzichtig te zijn, en alle kleinigheden te vermijden, die op
enigen afftand onzichtbaar zijn, of het gezigt verwarren; dus de partijen zo groot mogelijk te neemen, een groot en breed licht, de fchaduwen niet al te donker; in de plooijen der gekleedde beelden niet te veel werking; op de ligte partijen weinig donkere doorfneden temaaken : de hoofden met
partijen die groot zijn; een hoog licht is hier toe het beste; dit geeft kracht in de oogen en neus.
Het charakter dient uitgedrukt te worden.
N°. 3. Eene welflaande Chineefche Brug.
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Een nier. groote , doch nette Aanleg, waarin veel afwisfeling is.
A. B. Zijn grasvelden, met bijzondere foorten van pijnen en andere groenblijvende boomen en
heesters beplant.
C, D , E , F , G en H. Partijtjens voor bloemen, en kleinblijvende bloeijende ftruikjens.
I. K. Hooggroeijende, bloeijende en bontbladige Heesters.
L , M en N. Vakjens met verfcliillende vrugtgeevende Boomen.
O. Plein , waarop in het midden een lommergeevende boom moet geplant, en banken moeten
gezet worden, omgeeven door een grasveld met fperren beplant, van het zelve ziet men op
P , Q , R en S. zijnde bedden voor onderfcheidene foorten van bolbloemen, als hyacinten,•
narcisfen , renoncnlen, tulpen, enz. Wanneer dezelve in de maand Julij opgenoomen zijn, kan men
hier gevoeglijk zaadbloemen of potgewasfen plaatfen.
T. Kleine hoogte bij het water, gefchikt voor een Vogelhuisjen en Zitbanken.
U. Wat grooter hoogte, waarop een gebouwtjen van fmaak zeer wel zoude flaan.
V. Geheim Gemak.
W. Zitplaats op een Grasveld.
X. Eiland met populieren beplant,

8

Y. Ruuwe Brug, of nette zo als het beste bij het Gebouwtjen zal voegen.

;

Z. Kronkelend Water, dat een eiland vormt en zig in het hout verliest; men moet vooral
?orgen dat de glooijingen niet te fteil loopen.
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Een Hoofdgcdeclte van een grootcn landlijken aanleg, die naai" de grootc des gronds kan uitgebreid worden.
A. Rond gebouw niet eene bedekte gaanderij om hetzelve, rustende op colommen, ftaande op
een fchiereiland, en enige voeten boven de oppervlakte van het water verheven: het fchiereiland
is met laage ftruiken beplant,die het gezicht niet hinderen; de gezichten van hetzelve zijn fchoon
en afwisfelende ; aan de eene zijde ziet men tegens een'berg, die ten minden twintig voeten Ioodlijriig uit het water hoog moet zijn, en aan de hier getekende zuidzijde met wijngaarden beplant is,
beneden omvat door een -kronkelend wandelpad; boven op dezelve een plein getekend C , waarop
men een gebouwtjen kan plaatfen.
B. Eene visfehers Hut, aan den oever half onder 't hout verfchoolen, het boschachtige flrekt zig
tot aan en tegens het eiland, D. het welk met een beekjen doorfneden is, uit.
E. Boeren-werf, waarop Boeren-huis, Schuur, Hooi-bergen , enz.
'" F en G. Vrugtbooingaarden.
H. Beijenftal,
J. Boeren Moestuin.
K en L. Koren-landen.
M. Plein op eene hoogte, waartegens de landen langzaam klimmen.
N. Jagers huis in 't Bosch.
O. en P. Ruuwe Bruggen»
Q. Eene Ruïne,
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N°. i. Een Gebouwtjen in de Chineefche fmaak, dat bijna geheel van ruuw ongefchild
hout kan vervaerdigd worden, hetwelk genoegfaam door de tekening aangewezen wordt: indien men het verkiest, kan het ruuw hout bont gefchilderd worden in de fmaak van Chineesch
latwerk.
Het kan tot onderfcheiden einden ingericht, en ook gebruikt worden tot een Gebouw in
eene Menagerie; als dan wordt de buiten omtrek in zo veele Hokken verdeeld als mén goedvindt.
N°. 2. De binnenruimte wordt dan eene Zaal, van welker agterzijden een Kamertjen afgenoomen kan worden óm het voeder der dieren en verdere zaaken te bergen.
Op een uitgeftrekt Landgoed kan het dienen voor een Jachthuis.
Voor een klein Buitengoed zoude het een bevallig en zeer weinig kostbaar Zomerverblijf
zijn: — een van de twee agterfte Zijdevertrekken zoude dan voor een Keuken dienen kunnen.
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Nfc- i. Eene tzotfche Poort, die aan het einde tan eene lange breede Loan wel zal
flaan.
N?. $ en 3. Tnmftoelen.
N?. 4 en 6". Hekken van Hout-kneppels.
N?. 5. Bevallig open Paviljoen van ruuw hout gemaakt en met net gedekc,

Eene kleine

hoogte is deszelfs eigenaartige plaats.
" 'N*. 7 en 8. Braggen van latten,

"
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K». 1. Een open Kabinet bown het water, van xww höut gemaakt en met &o gedeit.
Met cenc kleine verandering zoude dezelve, midden op eene Brug wel ftaaiu
N«. a. Rond open Tcnipelijen net ten firo ètfc.
N ' . 3 en 4. Tuintokcn.
N». 5 en 6. Tuinftockn vm lusen m kaeppclj.
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NQ. i. Een Chineesch Gebouvvtjen van bezaagd en ruuw hout door eikanderen; het ruuwe
hout moet gefchilderd worden.
N<\ 2. Deze Brug, op eene gefchikte plaats gelegd, zal zeer wel ftaan.
De kanten van het water zijn met ruuwen Heen opgehaald, en vier boomflammen onderfteunen dezelve.
De Brug zelve en de leuning zijn van ruuwe houtkneppels.
N°. 3 en 4. Twee Altaaren.

Op het een Jïaat in het Grieksch: Looft God, gij alk die

hem vreest.
N 9 . '5. Onder deeze gedaante kan'men een geheim Gemak • verbergen.
N9. 6. Tuinbank van latten.
'N°. 7. Tuinbank van ruuw hout.

P L AA f

XXIX. •

N°. 1. Kabinetjen.
N°. 2. Para-fol of Zonne - fcherm. •
m.

3. Eene zoogenaamde Zwitferfche of ruuwe Brug. —• Over een niet te fmal water in het

natuurlijkst gedeelte van den aanleg ftaat dezelve fchoon. Men moet zorgen dat op die plaatfen daar de {tukken t'famengevoegd worden, de bast van het hout niet te veel gefchonden
wordt, en daar dit gebeurd het met mos bedekken.
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Eene fchoone Partij van een grooten Aanleg; de tekening is zo duidlijk, dat men met een
weinig fmaak dezelve gemaklijk kan volgen, zonder verdere omfchrijving te behoeven.
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Een Aanleg van een Boschjen
A. Eene groene Partij, met fperren beplant, omgeeven door groote lommer geevende boomen,
waar tusfchen Zitbanken.
B, C , D , E. Zitplaatfen —. de .banken moet men op onderfcheidene wijzen laacen vervaerdigen van ruuw hout, wortel, einden van dikke boomen, en van latten.
F. Gebouwtjen, welks twee zijden
G, H. Ieder een verfchillend denkbeeld kunnen uitdrukken.
I, K, L. Geheel met onderfcheidene .foorten van pijnen — zwarte beuken, en bont bladige
boomen beplant.
M, N. Partijen van vrtigtdraagende boomen.
O. Open Plaats op eenè hoogte, die zig langzaam hellende bij P , Q , R. in de doorgaande
hoogte des gronds verliest; is 'er geene genoegzaame grondfpecie voorhanden, zoo kan men alles'
plat laaten.
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Platte Grond van een' Engelfchen Aanleg, met een watertjen doorfnedcn , dat zig, in verfchillende gedaanten afwisfclende, aan den wandelaar vertoont; het kan door draadwcrk, latten, of
aarde dammen, met duikers voorzien, in zo veele vakken afgedceld worden, als men 'er foorten
van visch in verkiest te plaatfen;
het best voegen affcheidingen onder de Bruggen, die
plat zonder boog over het water liggen,. of op zulke plaatfen, daar de wandeling langs het
water loopt, maar door 't plantfoen gedekt is.
Aan de regter zijde, koomt men eerst op de hoogte
A. Gefchikt voor een Tempeltjen, van waar men een aangenaam gezicht op het water heeft,
waarover een Brug tekent, eri welks boorden zagt'en gèboogen, met treurwilligen, pijnen en
andere boomen beplant zijn.
Van daar voortwandelende door groepeeringen van bijzondere foorten van hout en een klomp
vruchtdragende boomen getekend B. gaat men door akkers, beplant met bijzondere foorten
van moeskruiden, get. C. D . , waarbij een Warmoefiers wooningjen getekend F. Voortgaande
over de Brug getekend E. langs de beek ter regter zijde, koomt men op de hoogte getekend H. gefchikt voor een Gebonwtjen van fmaak. Verders langs I. daar men een Altaar of
ander Gedenkteken ontwaart, leidt de wandeling tot de hoogte G. Indien men daar een
fchoone geordende Tempel ontmoet, zal. hij van alle gezichtspunten wel voldoen, van
de hoogte zelve is het gezicht fchoon, gelijk genoegzaam blijkbaar is uit de tekening; over de daarbij gelegen Brug kan men gaan langs K. beftemd voor een bedekt Gemak ; eindelijk koomt men weer bij het water en • ontdekt een ftuk Korenland getekend L.
Met een Boerenwerf met Hooijberg, Schuur en Boerenwoning getekend M. welk Bouwland,
indien het terrein groot genoeg is, verder uitgebreid en van agteren met hout gedekt kan
worden.
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Eccc fthocoe Tempel, in de Gothifche fmaak, maar veredeld en rerfraaid door. zajne,..
gpvotfehe eenvoudigheid. De Standtekening, en de daar onder 2%. bevmde&d'e- pltóe.igr.öiïl,
zijn, xonJer verdere amfchrijving, genoeg&ttn voor de uitvoering. ' •

•• >'•'

•

w

Indltn men de zullen maakt van latten om boutgn ronde febijven gefpijkerd," en met geplamuurd d<xk bcUecd, vermindert dit de kosten van den bou*v aannicrldljk; men is dan borat*
dat bevrijd van bet febenren en bcrflcn der zuilen, en zij zijn tamelijk duurzaam. Deeze Tessv
l>cl a l of ccoe wat open vrije plaats, of aan hec water, eene fchooae werfc&g does,
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Deze plaat bevat vier tetetacbtigs rouwe tesea, <itó xlk> sm rc««r «cia^e l«*iea ie
tnaaken rijn.
N*. i I* WÖ Boomtlbmmeo, mss mascfi ro&tes bxfiïte» vdl gtilaf.:, gsm»!?.
N®. «-, 3 ea 4 meda ras Baömllammïa» ea op «ea gffiSat^lia S^sml^ikra ; mm km «ha?
fcöuc toe gdbntikea ea ala Éeea dö-csa w r a \ u
Hkr eu ésax ia eea feessit, «èaf ©a wdm relmsfeïgsas kisss» ©f as&t^a e»? g w »
rfalge pïfasa» of wel s a te tages faa ©rs lefstaam amuariiteas b w ! , js^mtg fe®
ia vlaste» <$8<as cus tmgosaaaa am.
Dessen tafsas kaaaa© SIK mènskhiÉim go&mSfcm <fl«fn» ïlf gei £<m iifc,5i?p?.£iss vasr
dam ra§ea, rot borging ras <gea of wzim® g ^ ï e ^ ^ f ö t » m iSK&&&toi$( *<*»? «Stereo» m
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,...Een-fchoon- gebouw van fmaa-k met. eene :groote aan de voorzijde open zaal, en aan beiden
zijden een halfrond kabinet.

...••-,

•. .

» .

Vier zuilen draagen het fchoone" frpntispïce. Op de einden der fteenen trappen ftaan twee
;••

•

'

-

'

Drie - voeten met wierook- vaten.
Dit gebouw

-

"

V

" ' - • •

•

•

-

'

'

"

'

:

"

;•"

•••,'

• ' . )

Eene omftandiger befchrjjving oordeele ik onnodig.

behoort voorzeeker niet' tot de zeer onkostbaare verfieringen van een bui-

tengoed, "doch op eene daartoe gefchikte plaats zal het eene treffende werking doen.
Men ftelle zig voor het te zien over' eene grbote waterpartij, wier boorden "krom geboogen, en met bijzondere groepen van boomen beplant, het-^ezïgr-otigeawtiasgeTï tot hetzelve leiden ,. of over eene open gras partij,. daar het gezigt aan de zijden; door afwdsfelende
beplantingen, en natuurlijke, of de natuur nabootfende verhevenheden bepaald wordt, en men
zal zijne vetbeelding aangenaam geftreeld vinden.
Aan den oever van eene bevaarbaare rivier zal het, van den ftroom te zien, eene heerlijke werking doen.
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N°. ï. Eane cbineefche brug, ract een cempekfen in dezelve finaafc, dat op htz mUém tm
de brug op vier zuilen rust.
Op cene vrolijke, niet te onbefchaaftïe, natuurlijke pfaats behoort êezeWe wet het $ffi&t
gebouwd te worden.
N». 3, Een open op twaalf zuilen rustend paviljoen in de Turklchc ("maalt; mtn &*ü$. fax
op cm iictifco Juwvcl» van waar J»GB een goed gezicht heeft, plaats gceyetsu
N°* 3*'£e« cbinwsch. Huisjes* aat* het water. Het (kenen oadergebouw fean dienen: w®j?
een berging van fcauitcn, jagtjens en tot planting van vbcfa&ana $ ee& dubbele trap'weit
i

resr fect water,
N°. 4. Plat» grond vatr No. 3.
N°. s 6 en 7 onderfebeidet» modeHcn van bruggem.
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F L A A T XXXVII.
N°. J. Een fierüjk Landbuisjen: in eene bijzondere, doch bevallige, finaak•gpbcytwd.
N°. a. Halve platte grond van N°. i,
N°. 3 en 4 Altaaren.
N°, 5, |£ene fchoone oude vervallen Gothffche brug; dezelve word verbeeld orer eera
vlietend water te liggen; de boog is ingevallen, welke fïeenbrokken bet vlietend; water
opftoppen, en een kleinen waterval vormen; roet enige rauwe hoomiïsmmsu fs de overgang
feerflcld.
Indien men op een buitengoed een loopend water beeft, of bet water door Érüs? iar^
opgezet worden, zal êaze brug eene zeer ftoute werking doen, doel "let water raöêr met
te ftnal, het gezigrptrat, van waar liet befchouwd word, vki te i # i j y es de oomi met t&
befebaafd of te nabij Itct huis -geï€gé» gjo.

E 3

F L A A ?

33

V E 11 IC L A A R 1 X C

o i:

R

P L A A T E N.

P L A A T * XXX VIII.
In bet natuurlijkst gedeelte van een buitengoed deze partfj te ontmoeten zal zeer wel
bevJL'n; vau buiten is alle* ruuw en natuurlijk en een kluizenaar fchijnt 'er zijne woiiing
gevctigd te hebben; wil men dit indedaad zo laaten, en 'er geene meerdere kosten aan
d-txn, kan dit zeer wel bcflaan, en dan zal het in zijne foort cenc zeer goede bevallige jart?j zijn; doch wil men dezelve tot cenc verrasfcblng en gebruik doen dienen, moet dit rutiwc omklccdzcl een fchoon vertrek met een paar fcabinerjens bedekken, tot zutk em gebruik
ingericht, ato de eigenaar verkiest, en de plaats beveelt, bij voorbeeld tot een badhuis; of
laat den

wandelaar

langs een rauw pad, hoe wilder hoe

liever,

deze biiite fchor*

naderen, leid hem door cenen kleinen, weinig verlichten, door hoornen onderftcuttden oaderaarèffchen gang; zijn tred doe veeren los fpringcu, die een paar deuren openett; in &em beI
vinde hy zig in cene fchoonc zaal, uit welke hij eene lieflijk bgcfaende partij
befchouwt; ik twijfel niet of dit alles zal aaiigcntame gewaarwordingen in zijnen geest ojp»
wekken.
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Gedeelte van een Aanleg.
A. Grootftc hoogte van het geboogen eiland, *t welk

met twee bruggen aan 't vaste

land verbonden is.
Een teropclcjcn van eene rijzige gedaante zal op deze hoogte wel voegen; dït Mer gefièeï of
gedeeltelijk zrg boven het groen van byzondere Pyneir, m andere hoornen t e zien , v è r k £
fen, zal op de wandeling ons deze partij bevallig tekenen*.

.'/ •+•

B. Kleenc Verhevenheid, van waar her w a t e r , de Brög, en hermmpdtje in het

oógMïm.

D e grond is om bet water met ongelijke hellingen en hoogten geboogen m tnör onlerfcheïde foortcn van Pijnen, Popnïfexen, Treurwlïïigcn,

boétbhüig&*m'mêei&-%mme&U^müi

Bij C . loopt d e waiKkliog over eene h o o g t e , welker helling zig fengfaa® 'm \ water'
verliest»

..

' ' " . ' . . ; .
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Een kleine Engclfchc Aanleg.
A. Een bevallig watcrpariytjcu , 't welk weleer eeu vierkante vijver was; van ï
knd gezichtspunt .crandert fehijnbaar de gedaante,

t-

B. ivlcenc henrel, op welken een tempeltje» of zitbanken kunnen geplust worden».

''.,(.

C. Beplanten heuvel, agter welken het einde der fdujnbaare beek zig verbergt^ iJbtwfy

!

'

geenc plaats in de wandeling zigtbaar is.
D . Hoogte In He wandeling, waartegen de beplanting ïar.gfcam rijst.
E. F. Zkpïaatfen,

•(!|!l)|"1'

.

G. Prieeltjen van Moctjende en klimmende Pknten of Meesters.

- •$('?*

De gantfehc aanleg h kngfaam glooiende; het einde der eene iKthtvcahtfö. ;
begin \'an cene andere buiging, die echter in het wandelen bijna oasaeifcbar atjn
het oog roldoen. De beplanting behoort het meest mm bloefjende Heesters, Pijnen, eft
over het algemeen mei vcrTchUIeuci blad, groen, en bloamdraagende boomen, en vooniniet
eentoonig, te gefchiede».
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Fig. 1. Een bevallig Landgebouwtjen.
'Het overfteekende rieten dak wordt door boom-tomen onderfteund; de tekening geeft van
de uitvoering genoegzaame onderrichting. IJet kan tot onderfcheiden einden van binnen ingericht worden; bij voorbeeld, tot cene zomerwoning op een klein landgoed; tot een tuinnnns- of arbeiders huis; tot cene rustplaats, tot een Jachthuisjen , tot een koe- of fchaapenftalling, en dergelijke.
Fig. 2. Ecnc Hut, met houten fchijven befpijkerd en met ftro of riet gedekt,
Fig. 3. Een bevallig Vogelhuisjen.
Ecnc kleine nette open plaats, in de nabijheid van het Hoofdgebouw, is gefchikt voor de
uitvoering. Het opfehrift OPNIH betekent: Den Vogelen toegewijd.
Fig. 4, 5 en 6. Tuinbankcn van latten,
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Een Lan%el)OQWJJei3.
Alles is vm bemoschte bCHMrftanineii en oude brokken Heen vemerdigd, en mm ftro gedekt. Langs een trap va» gekliefde boomhtokken klimt nes naar hei bwcnfle gedeelte, nu
waar men fcboone nanrori^ke e» vergerfebteo bekoort » hebben; hes onderfte gedeelte kan rmt
een badhuis of toe ecu ander einde Ingericht wcwfaï»
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Een Tempel aan de Eenzaamheid gewijd; eene kleine vlakte, door welke een beekjen flingert, rondom door bosch ingcflooten, zal eene goede plaats voor denzelven zijn. Indien men 'er
drie glasraamcu in maakt, zal hij op eene kleine hoogte aan het Water, of aan de buitenzijde
van een Landgoed, daar Landgczichten zijn, ook zeer wel voldoen.
Naar de gelegenheid der plaats, kan men denzelven meer of minder landeigenaartïg uitvoeren;
Boom-ftammcn ca cea rieten dak, de wanden van oude fteenbrokken fchijnbaar opgehaald, zijn ïn.
iict laadlc geval voldoende*

FLAAÏ
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XLIV.

Een fchoone Afiatifche Tempel aan een Water, dat veel bevaaren, of aan een weg, die veel
. begaan of bereden wordt, en daar geene eenvoudige Land-gezigten, maar gckiwftcldc vakken zihr
bij voorbeeld in de nabijheid van eene Stad of groot Dorp, zal dezelve wel voldoen. Dit zelfle
gebouw, op een plat fchot gefchilderd, kan voor een gezigt-punt aan het einde cener Laan over
eene vlakte", of over Water tegen het bosch eene goede uitwerking doen.
.• . , v

N°. 2. Platte Grond van 't vorige.
N°. 3 en 4, Bosch-hutten van riet, boomflammen en fteenbrokken,
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XLV.

N°. 1. Een Gothisch Gebouwtjen, zeer gefchikt om in eene Menagerie te'plaatfen.
Men kan het van agteren zo groot en klein maaken, en in zo veele afdeelingen vérdcelen, als
men verkiest, en de verfchillende foorten van- vogelen iioodzaaklijkniaakën. Het kan van hout'gemaakt worden en, gefchilderd en gezand zijnde, Heen verbeelden.
N°. 2. Platte Grond van'N°. 1.
N°. 3 en 4. Leuningen voor Chineefche Bruggen.
•' ,
Eene
N°. 5naargebootfte rots, ruuw en fchilderachtig begroeid, in' welker holte eene Graftombe is opgericht.
- : ; ;
; ' : -, '•'. i' ,„••;;•...
"
Op een natuurlijk daartoe gefchikt plekjen grond zal dit eene, treffende werking dqen.
Indien het zijn kan, verkiest men daar toe een plaatsjen, daar reeds enige te'kenachtige boometi
Haan, die men in de .rots inftapelt, én welker takken als dan voor èen gedeelte de rots bedekken.
Laat het de gelegenheid der plaats toe, dat men langs een fmal kronkelend beekjen, rondom met
pijnen, populieren en treurwilligen digt beplant, tot deze partij gaat, en bij de rots de oorfprong
van het beekjen vindt, zal dit nog meer fombré bevalligheid hebben.
Naardien men hier te land niet voeglijk de overblijfzelen van'vrienden óf maagen onder zoodanig'
eene tombe kan leggen, en dezelve egter meer Xpreekende wordt, wannéér 'er enig voorwerp van
onze genegenheid onder rust, kan men die,des verkiezende,doen dienen tot het bewaaren van het
overfchot van- een geliefd fchaapjen, hondjen, vogeltjen, öf enig ander voorwerp uit de bezielde
waereld, dat in zijn leven aan ons gehecht was, wanneer menteen opfchrift of toepasfelijke verfen
op het voetftuk zal plaatfen, als> bij voorbeeld:
Chien favori>
Repofe ici!
Op het landgoed van den gewezen-Marquis de Segur, te Romainville, ftond, voor de. omwenteling, in een boschjen diergelijk eene kleine graf-tombe, beftaande uit eene marmeren vaas,
welker ooren door eene flang, die in zijn'.ftaart beet, gevoitad wierden, en op welker dekzel een
hondjen zat> ftaande op een voetftuk, op vier honden - pooten rustende, op welk het volgend
fraai versjen was gehouwen:
Ce marhre de Zlzi te retrace F image;
Elle eut \tous les tahnsr l''esprit et la beauté.
Fiftime de Fwnovr.(a) qü'elle inftruife Ie Sage
• Que Ie 'fort Ie plus doux n'est que fragilité.
Belas! Zizi, tes Jours couloient dignes d'envie;
Sous les ioix de Segur ils font tou'jours heureux;
Ah! qu'il f en düt couter d"abandonner la vie,
Lorsque iu vis couler des larmes de fes yeux£a) Het was jongen werpende,gettorven.
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Een gedeelte van een bergachtig Arcadisch Landfchap, welk ik mij verbeelde dat op een groot,
daar toe gefchikt landgoed, bij voorbeeld, in Gelderland, daar de natuur uit haar zelve fraai en
grootschis, eene treffende werking zoude doen.
Men verbeelde zich eerst in een donker Bosch te wandelen, dat in eene Vallei eindigt en daar
in eens deze partij zig aan het oog vertoont; eene kronkelende beek ruischt door de Valei,,uin
welke de hooge gronden met onregelmatige hellingen oprijzen.

Aan den voet des bergs ter (lin-

kerzijde, ziet men eene graftombe, met een fphinx, voor een Wijsgeer opgericht, waarop ftaat:
Mc J.acet quem dilexi. „ Hier rust hij, dien ik beminde" en in welker nabijheid een altaar, waarop
omen jaarixjkfche offerhanden aan de dooden deed.

Over het gebogen en rijzende pad, ziet men

op een voetftuk eene weenende priesteres, met het wierook-napjen in de hand ; zij fchijnt ger.ced
om haare offcrhande in .den Tempel,, die ter regter zijde op een heuvel ftaat, te verrichten, dezelve
is toegewijd aan Melpomene, eene der Zanggodinnen, die, in Lijkgezangen, den roem des overledenen fchijnt te bezingen,

'

''1
-

>l4
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XLVÏI.

Bevat den Platten Grond van het hoofdgedeelte van eenen Aanleg.
A. Is de plaats daar men in. de partij koomt. Men wandelt regtsom, tusfchen groepeeringen
van roozen en andere bloemdragende heesters tot-aan'
B. Zijnde een open veld met klaver y met enige .fchoone, hooggeftamde Boomen, onregelmaatig beplant, waaronder men des zomers een'linnen tent kan plaatfen. Vóortwanclelende
koomt men bij het Brugjen gemerkt
, . '
. C. Van waar men een fchoon verrasfchend gezicht, heeft cxvetihet WatersJ ' ],", :' .;
D. op het overblijffel van een oud gothisch Gebouw; het fchijnt • op • l'eeh; brok" van
een Rots gebouwd, waar uit het water fijn^ oo|i|>rqhg\ne'èft. *'"'Zo $e^^'gllegëriliëid der plaats
toelaat dat men door kunst , of uit-de n a t u u r j ^
rots tot een Waterval fchept, zal het nog veel fchooner zijn; totl het nabootifen van. eene
rots, kan men gebruiken kiëengefmolten*gebakken1 *ïlèeneH,; 'die op de "meeste*ftéèribakkerijèn
nu en dan voorhanden zijn, of brokken van gefpfongen klippen, welke zeefchep^n dikwijls'tot
ballast inneemen, en dan in de Kooplieden voor .een kleenen prijs verkoopen. j De wandeling
gaat van daar tot eene kleine verhevenheid,. ' " «
'
• " * " . •
E. waarop een eenvoudig Tempeltjen yan Bqprnflammen,, niet'..riet,';gedèktj-yaii zelve,, leidc
de wandeling tot
"~
-.
. '••' ~ . .
F. Men kan na verkiefing het Binnen Vertrek van dit Gothisch Geobuw inrichten. Indien
de plaat niet gefchikt is, om uit het zelve buiten-~ déze partij'", goede gezichten te hebben,
kan men, om kosten te vermijdetf, een plat houten Schot op het ftuk Rots .plaatfen, waarop
een Gothisch Gebouw gèfchilderd is. Men wandelt dé overzijde van het water,.;welks oever.s,
door groene beplante bultjes geboogen zijn, langs; aan het'hangen van den berg vindt men
hét Prieeltjen.
.
"
..''*''. .' •
G. 't Welk van ongefchilde boomtakken gemaakt en met klimmende Bloem iftruiken begroeid
is. Van daar leidt eene langzaam klimmende wandeling, door. digte •Pijnbo^oinen, 'eene mep
onregelmaatige hellingen aangelegden heuvel üp; in 't voorbijgaan ziet men hetMón'ütaeiit' getekend
'H. Voortwandelende bereikt men den Tempel
v; ' ,/
I. Van Boomftammen gebouwd, en aan den Landbouw'toegewijd; aangenaam word hier de
wandelaar verrjscht; het Monument en de ftatige Pijnen, maaken deze Partij eerst fomber, in
eens word dit afgewisfeld, door een ruim lagchend gezicht op' bouwlanden, mét onderfcheiden
foorten van Veldvrugcen bezet, aan de regterzijde door een Vrtigtbopmgaard bepaald, getekend K.
waaraan de Boerenvverf L. volgt. Indien de. plaatslijke gelegenheid, zodanig is, dat hierin
waarheid eene Boerderij is, is het fraaijer en voordeeliger, dan dat dezelve nageboost wordt;
in het laatfte geval, kan men egter de daaropftaande Gebóuwtjens tot onderfcheiden einden gebruiken, tot woning voor werklieden, fralftog voor Paarden én andere beesten, menagerie van
Hoenders, Kalkoenen "enz. De wandeling gaat over deBöérenwerf nabij het punt A. daar der
zelve begonnen was.

48

V E R K L A A R I N G

PLAAT

D E R

P L A A T E N ,

XLVUL

Platte Grond van een niet zeer grooten dog netten en bevalligen aanleg, waarin veele aange,
naam afwisfelende Parcijtjens zijn.
A. De Ingang.
Men wandelt langs groepen van bloeijende heesters en bloemen, getekend B, C. D. en van
agteren door hoog en groeij end plamfoen.gedekt, ter regter en ter flinker zijde van het water, welks •
boorden door kieene hoogtens geboogen'.en met boomen van onderfcheiden foort, hier en daar
door een TreurwiHig' afgewisfeldl, 'beplant zijn, tot aan
E. Zynde een heuvel met vijgenboomen beplant, welkers takken men des winters in den
grond buigt en met,aarde .bedekt. Aan' de regterzij.de ziet men nog eene groep bloemen^en
koomrbij het pneeltjen
;
F. Met onderfcheiden foorten van klimmend, groen en bloemen beplant, en van agteren door
een groepjen populieren gedekt; 'méri"heeft van daar een tekenachtig gezicht, over het gebogen
water,- en deszelfs bultige en afwisfelend beplante boorden. Langs
G. Zijnde een vak met halfftamde YfcVlg.tb.qpmen, wandelt men over-de Brug
H. Aangenaam wordt .men cktar yérraschtdopr een overdekte Zitplaats met banken, getekend
ï. Dezeïye ritst op zes Kolommen, Lijst en Frontefpies bedekken het rieten afdak.
Men heeft van daar:, niettegeriftaande de kleine omvang van het terrein, een grootsch en ftreelend gezicht;-de.zo. .even. vejlaaten. Brug,-H. tekent over het water, welks boorden zo laag."
mooglijk voor deze partij weggenoomen zijn, op dat de geheele tekening daar van, van de Brug
H. tot'de Heuvel N.,. zig onbelemmerd aan het oog vertoont over het vak
K. 'Metiaa'gé bloemen beplant, en-'het water, ziet men den langfaam rijzenden Heuvel
O Geheel met Oranje boomen, en eene menigte andere in- en uitlandfche gewasfen bezet,-'
't .welk, indien zij',met. friïaak geplaatst zijn, eene heerlijke werking doet ^ een kronkelend en lommerrijk pad brengt den .wandelaar, oyer'de brug
t
L. Men doet het'plaatsjen
•" .
:
• M. Naar verkiesing al 'of niet aan;. willekeurig is'het wat men daar plaatst — een onder een
misleidende gedaante voorgelleld geheim Gemak, Hutje, Altaar of Monument, zijn alle gefchikt.
Men vervolgt de wandeling langs den groenen met pijnen beplanten heuvel.
N. Tot aan O; het fchoohe en de geur 'der bloemen nodigen de wandelende hier enige
oogenblikken te vertoeven, op de bankjes
'
.
.'.
P. Q. Welke onder het-lommer der Boomen geplaatst zijn. D-e voorfte rijen bloempotten,
zijn tot aan den rand in de run gegraaven; van boven en aan de zijde is de Heuvel metfparren en platanus beplant.
De wandeling vervolgende, wordt men .door een gezicht van eene gantsch andere natuur verrascht; een Gochifche Ruïne
R. Gedeeltelijk ingeftort,, welker brokken en. Hukken van zuilen, op den grond verftrooid,
en gedeeltelijk daar onder bedolven zijn, vertoond zig aan, het oog; alles is hier in den.om-,
trek öngekunileld eh rduw; de grond oneffen, met gras en klaver begroeid, is hier en daar
met eerfflrüik en hooge boomen'beplant; een ftuk fteen en oude boomftammen, dienen voor
zitbanken
S. Om van daar het verganglijke van- menfehen arbeid te befchouwen.
De wandeling;
dndgt bij F..
'
•
,
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XLIX.

E ene bevallige Partij, met eene Hermitage.
De Hermitage zelve is gedeeltelijk van oude fteenen opgebouwd, en met riet of ft'roo gedekt;
iet agtergedeelte is van ruuwe boomftammen, met gevlogte willige takken tusfchen dezelve; de'
daaronder geplaatfte platte grond verklaart de verdere inrichting van het Gebouwtjen; voor hetzelve ligt een ftukjen Bouwland, door een Beekjen ingeflooten, dat, met Tiet Brugjen, óver*
hetzelve gelegd, gevoegd bij de groepen van fchoone boomen deze Partij bevallig doet
«litkoomen.
P L A A T

L.„

t$°. 1. Een klein Cabinetjen, dat op een afftand wel tekent, en met zeer geringe kosten te
tjnaaken is.
N?. 2. Visfchers Hut van ongefchilde boomihmmen, met vlegtingen van waterwillig aangevuld, gebouwd, en met gedroogde waterplanten gedekt, onder enige populieren door waterwillig afgewisfeld: Aan de boord van een natuurlijk en niet te klein water zal deze Hut zeer
wel voldoen.
N°. 3. Een open Paviljoen van boomftammen en kneppels gebouwd, en met riet gedekt; öp
eene kleine hoogte zal dezelve eene goede werking doen.
N°. 4. Brug van bemoste kneppels.
P L A A T

LI.

' •

Een Tempel in de Chineefche fmaak; veele kleinigheden en verfieringen van latwerken, waarmede Tempels in die fmaak veelal overladen zijn,worden hier niet gevonden; het gemis daarvan,
•oordeele ik dat de meeste Liefhebbers goed zullen keuren; het aanzien is nu ftiller en ftatiger,
terwijl het zelfs op een goeden afftand regelmatig blijft tekenen, daar anders de latwerken, zelfs
op een kleinen afftand de tekening vérwarren.
Op eene open plaats, van waar de gezichten «iet al te ruuw natuurlijk zijn, zal dezelve wel
voldoen.
p
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Bevat twee Chineefche Vaartuigen; het is te verwonderen, daar men de fmaak der Chineefen
zo driftig gevolgd, heeft in gebouwen, vooral in Tempels en Latwerken, dat men zo weinig
vaartuigen in. die fmaak gebouwd, in ons Land vindt, daar men tog zal moeten toeflemmen dat
dezelve veel bevalligheid, en. gemak te famen vereenigen,, waarvan deeze beiden , vooral de bovenfte,
tot een bewijs verftrekkem.

• .•
P' L A k, T

LUL.

N°. i. Een-» Landgebouw, waarvan het overffekendè rieten dak op bemoste boomftammen
rust; de wanden van het gebouw zelf zijn van oude fteen of planken, die als oude fteen geföhilderd zijn, vervaerdigd; bij de opening der fchijnbaar oude Deur, word men verrast door een zeer
^ '!

nette en-geordende KöepelKamer, welke in döorlneede bij

INT0. 2. Getekend" is; — het ftükadoorwerk is wit en-Elaauw; en-de gantfche betimmering net
uitgevoerd;de gezichten tegens over de deur, die men inkoomt,behooren naar buiten bevallig en
tot zo lang bedekt.te zijn.geweest: dit te zamen zal zeker wel bevallen .en aangenaam verrasfch.cnF L. A A T

ULV..

N°. i. Eene-bevallige Ruïne.
Dezelve kan in natuur uitgevoerd'worden, tegens eene hoogte, waarop de wandeling van de"
tegen overgefFelde zijde loopt, zodanig egter, dat men eerst op een go'eden afftand' déze pïrtij
van vooren gezien heeft,.en ter zijde heen wandelende, eindelijk van agteren bij het Torentje
koomt, vare waar een goed gezicht behoort te zijn. — Men kan dezelve ook op' plat fchct
fchilderen en onder enige-boomen tegens eene hoogte pkatfén; het torentje, behoorde egter we*'
zentlijk te zijn.

"

N Q . s. Een Ruïne, welke tot onderfche'ideïï eindens>kan:dienssbaar zijn^
WtïKAT'
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Gedeelten van een Aanleg, met fiet Hoofdgebouw-, liggende tusfchen den heerenweg en
water, daar veel doorvaart is.
,
A. Ijzerhek op eene gemetfelde Brug.

m

'

B. Zandplein, met twee rijen hooge lommerrijke Bbonrenr"
C. Hoofdgebouw.
V'
D. en' E. Stalling,-Koetshuisr Tuinmans'Wooning.
F. Ingang tot de Menagerie.
• . . . • - • •••••• •„-•*, , - »

• ' ' '"'
'

"•';""'

H. Gebouwtjen'en Hokken voor het Vee;

'V*':
'*'•'•'

M. • Grasveld mee hooge booinen,- waaronder"Batifeir,:' ' • ' . ' "
N. Rbozenklompjé.
"
- . - . . . " • ,
•"
,
O. Koepel aan het Water.'.

'

• „ ••< •-. > <.,.

G. Water in dezelve.
J. K. L. Partijtjes voor bloemen.

'

'
''•-

•• ~ .•,•'r,..,

'
• *

..-.,>

, ",,,'','' '
... .
.
:

,

•

^

P. Regte Laarrlangs het water, met boom en'aan'de eene'zijde.
Q. Onbepknt'Grasveld om het gezicht der-doorvaart te behouden.
R. Brugv

..

.

Si Prieeltje;
T. Tempel.
ü . Bloemen partij.

,

.

. ,

••"*''"
'

' .•'

V. Priëekjen.
WJÜompjen populieren; van &•» tot vm-den-weg blijft liet water önbeplalÉ", 'diïs' óp'en grasveld.
'.'.J

''.•','••) \d~.vjV

V
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Plan tot verandering van een gedeelte van een klein buiten, tusfehen welke twee wegen zich
verè'enigen.
A. Hoofdgebouw.
B. Gebouw voor de Bedienden, onder een afdak aan het hoofdgebouw verbonden, dog
gedekt door beplanting in den aanleg.
C. Wasch- en Badhuis.
D. Koepel aan den weg, bij het punt daar de twee wegen zich vereenigen*
E. Stalling.
F. Heerenweg.
G. Groen Grasveld met boomen.
H. Partijtjen voor bloempotten, tusfehen het grasveld.
J. Groen Grasveld met pijnen; rondom het gebouw graszoden, uitgezonderd de klompjes met,
plantfoen, tot dekking van het gebouw.
K. Schutting die den moestuin beperkt.
L. Klein Hek.

" "

M. Groot Oprij - hek.
N. Water, waarop het gezicht uit het gebouw valt.
O. Brug over hetzelve.
P. Klein open Tempeltje: tekeuachtig zal het gezicht op de laatfte letters zijE.
Q. Speelplaats voor kindeken, Kegelbaan, SchopftoeJ, enz,
R. Geheim Gemak.

'

S, Open plaats .op eengra&veld, voor een liane T^nt^ waaruit ,een fchoon Landgezicht.
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In het ftil en eenzaam gedeelte, van een niet te ktéfi Éuftengöèd $ Begint'' eéti

feMëhfïaauW

gebogen Pad, dat trapswijze fomberef Word. A'afi hét éittdè van" ét Paddê's grafsY leest fïïén, óp
eene oude Poort, een kort, op den dóód ziiifpMëiicljOprèMfEi-Wêlfc ié MèïveM® tipïïïêÊ ffi&ti*
ftemt,als

nodig i s , o m , met gevoel en moeilijk té bëfchfijvéh g*ëiïó€gêfif^ëVigln t p ^ ^ l è t ' g é ^ -

denkteeken van een afgeftórvelï geliefden^ naa&Bëftatóérr V l l ë t t i i f ^ ^ f è i i é t ï t ' f ^ d ^ ^ e 1 ® ^ ^ . '
Door die Poort gaande, zfet öiëtf, ïtf eem.,iïttchÖóü'Üilïmónüm'ékfi
achtige boom.

öiidVf e'én ÖftdM'teelten-'

Alle voorwerpen, die mé'de dït' plekje vullelti, "-roeden veygangïijkneid" en af-

wisfeling toe. — Een ander Pad, dat langzaam zijne fomberheid verliest, .brengt den wandelaar
in vrolijker dreeven terug.
Daar de mensch niet altoos, en fomnaig£ menfchén. nopit, voor dit fóort van genoegens geftemt zijn, zo dient men bij den aanleg te zorgen, dat déze wandeling met geene andere in verband ftaat, maar gevoeglijk geheel kan pyergeflagen wprden: •yvant dikwijls grafmonumenten tp
moeten zien, beneemt alle kracht van werking.
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Eene teekenachtige Ruine over een groot ftuk Water,. of oyér eetfé^**gfel3]5|ëT!"plla^ fondbTfiT
door verfchillend plantfoen ingefloten. Op éen flaauwe hoogte, zal dezelve wel voldoen, indien
dezelve metfmaak tegen het plantfoen geplaatst wordt. Een plat fchot, door een in~dit werk kundige hand gefchilderd, is voldoende, om dit idéé uittevoereh. In de nabijheid, maakt men kleine hoogten, die de ingeftorte gedeelten fchijnen te bevatten, en waarop eenige oude brokken zichtbaar zijn. —. D e wending, in de nabijheid,moet niet gekunfteld, maai4 hobbelig en natuurlijk zijn.

CPLAAf : LIX4

54.

V ,E R K i A A R I N .G D E R ;P L A A T E N .
.P

LAAT

JEenLandhtósje, in den Rusfifchenfmaak.
De Brug, die tot hetzelve leidt, zo wel als het Gebouw zelve i's van ruwe Eoomftammen en
Kneppels gemaakt. Vier Zuilen draagen een Balkon, waarop men uit het bovengedeeke van het
Gebouw koomt. Het dak is van .riet of liever firma.
De daaronder -ftaande platte Grond verklaart de verdere inrichting, waaraan men egter niet •ver-bondenis, maar de verdeeling .kan inrichten, naar het gebruik, dat men er van wil maak en; bij voor->
beeld tot een Stalling, Schapenhok., Tuinmans-woning, ofwel in .de daad tot een Zomer-verblijf. In eene natuurlijke Landflreek, zal het eene bijzondere, en niet onbevallige werking doen", ea
zeer weinig kosten,, vooral, indien de materiaalèn in de-'nabijheid uit de bosfchen té haaien zijn,

LX»

# AAT

"Een open Paviljoen, in een Groepje fcoometi en onderfcheïden foorten van bloeijende "heesters
•«en bloemen.

'

••"'

In een klein,-net aangelegd, partijtje, zal het wel bevallen.
Onder hetzelve bevindt zig een Stoel en Tafel van Kneppels, en eene Zitting van dergelijk
hout, om een boom gemaakt,

'

JPLAAT IM»

;

.

V E R K L A A R I N G

DER PLAATEN,

P L A A T

$$

LXI

:N°. i. Een fchijnbaar oud vervallen Tuinhuis, doch van binnen' een welgeordonneerd
Vertrek, met een Kelder daaronder..
'
N°. 2. Dikwijls gebeurt het, dat men op een Buitengoed, of rondom hetzelve, onaangenaame
gezichten heeft,

hetzij van oude Schuuren of iets anders, die echter 'niet kunnen wegge-

nomen, of met plantfbenen gedekt worden; in zodanige gevallen lis nïe'ts ;beter, dan een
fchot van hout te zetten, en met een bevallig idéé te fchilderen. Tot dat einde dient de
.faier voorgeftelde Ruïne, die op eenen goeden afftand'eene grbotfche werking doet.

P L A A T

LXII.

N°. i. Een Tempel van Diana, op plat fchot géfchilderd.

Hetzelve dient voor een

bevallig gezichtpunt, en te gelijk tot dekking van de : zig , Haaragter bevindende -Kippen-;
hokken.
N Q . 2. Een Kapel, mede op doek géfchilderd. Deze behoort in een Bosch, op eene open
plaats, tegen het plantfoen gezet te worden.
N°. 3. Een foort van Hermitage, op een Eiland, aan den kant van 't Water geplaatst.
Dit levert eëne bevallige partij van de vaste wal. Na het geheel uit het gezicht verloren te hebben, koomt men van zelve bij een Brug» die tot dat Eiland leidt. In het Gebouwtje kan men dfe" inrichtingen maaken, die men verkiest.' Goede boeken vooral kunrfen hier
eenigen tijd aangenaam en nuttig doen doorbrengen.
Menfchen, die voor ftille Landgenoegens bereekend zijn, vinden in foortgelijke gebouwtjes
geneugten, die alleen gevoeld, doch niet befchreven kunnen worden.

Ga
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V E R K L A A R I N G

P E R

P L A A T

P L A A T E N .

LXIII.

(Gedeelte des. platten Gronds van een Buitengoed, <fct door den gemeenen Weg in tweeën
gedeeld, en aan de'eene zijde door den Rhijn bepaald wordt.
A, tiet Hpofdgebouw- Van cleszelfs RhijnTzijden, beeft men een fchoon gezicht op die drok
bevaren Rivier en op een nabijgelegen D o r p , 't welk, aan de andere zijde ? aangenaam a/gewisfeld
wordt door de pasfage over cfen gemeenen w e g , en door het gezicht op den over den weg aan.,,
gelegde partij..

• •

B7 Stalling, Koetshuis, en Tuinmans«Wooning.
C. Tempel, op eene kleine hoogte aan de Rivier.
D. IJzer Hek.
E . Eene Stalling', voor Koeijenen Schaapen, met een daarbij flaande Hooiberg, verbeeldende eene Boerderij.
' F . G. Twee ftukjes Moesland,
H. Pleintje met Zitbanken.
I. Open Tempeltje, van waar men over de Partij en over het Weiland ziet.

P L A A T

'LXÏV.

".:--"-'~'"

":'- '** *

Een kleine nette Aanleg, voornaamlijk gefchikc voor bijzondere foorten van Gewasfën"' en
•'••'- :J" -

Bloemen.

B e met- Letters geteekende- Klompjens- dienen- voor de kleinblij vende rborten-van- Heesters* l
en vaste P l a n t e n : — d e ongeteekende voor» hpoggr-oeijend; Planj-foen, en« op- d"e> gr-as,-pa-pcpn> '
griOen-blijvende. Heesters.

" *

'.

..:•:'

Voor een kleine Tuin-bij de Stad, of een afgezonderd hoekje van liefhebberij öpi<èènL>
groot Landgoed, is deze Aanleg gefchikt.

P L A A T LXV.

V E R K L A ARING-DE'R
P L A A T

PI^AATE^i

^

LXY.

Op een vrolijk plekje van een Buitengoed of Tuin, dat levendig en netjes is aangelegd,
•en niet te nabij het een of ander van eene zwaare bouworde, zal dit Chineesch Puivenhuis

:

eene zeer bevallige werking doen.
Uit de grondtekening ziet men, op welk een manier de trap getimmerd moet worden.
Indien men het onderfte gedeelte niet verkiest te zien, zet men het in een groepje van
hout, en als dan kan dat gedeelte van ruwe boomftammen "gemaakt worden. De veifierfelen
boven en om het dakje zijn van dun ijzer, of koper, dat verguld moet worden': de middelfle Spil ftaat alleen vast; het andere js beweegbaar, en is bjj het minfte windje bevallig
.voor gehoor en gezigt. .

..

;

P L A A T

'

«

•

LXVI.

Offchoon men, hier te Lande, niet gewoon is, de overblijffelen van maageri of vrienden
-op den eigen grond te begraaven, kan men daar'echter een gedenkteken oprichten. "Tot
vdat einde worden, hier, drie Grafgedenktekenen wegens Kinderen voorgefteld* ;.... '„•>•.•.•:,•/;
Alle zodanige gedenktekenen behooren, niet :op .een. zeer: ,l$leiih; Landgoed., eg poëten.,, Qp
een afgezonderd plekje, dat men niet dikwijls genoodzaakt is té zien, opgericht worden.
Men bezoekt het alleen, als de geest tot zulk eene aandoening geftemd is.

H

PLAAT L O T .
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V E R K L A A R I N G
P L A A T

DER

PLAATEN.

LXVIÏ.

N°. i. Een Gebouwtje, dat op een afftand zeer wel tekent, zich grootsch voordoet, en
met zeer geringe kosten. kan gemaakt worden.
De wanden zijn van Leem, en van buiten met kneppels van ruw hout bekleed,'zo als
de Tekening aanwijst.

• ••> .

Indien 'er geen klei of leem voor handen is, of men zulks niet verkiest, kan het met
'gemeene planken befchoten, en

de kneppels daarop

gefpijkerd

worden;

het behoorr •

zodanig geplaatst te Worden, dat het op een niet te kleinen afftand zijne werking doét.
1

N°. 2, 3. Deuren in den Gothifchert fmaak, dienende geplaatst aan het begin van een

Laan, die tot• een Gebouwen dien zelfden fmaak leidt. -

'•

.\'.«

• N°. 4. De Brug, in gelijken fmaak, kan te gelijk dienen voor een Schiiitebuis, ofwel'
voor een Vïskar, wanneer men, midden op den Brug, Luiken maakt.

PLAAT

LXVÏII

N 0 .. 1 en 2. Konstelofe Hinten, die tot menigvuldig gebruik kunnen dienen, en "totwelker1
vervaardiging bijna;'geene kosten•: nodig zijn;, wat ruwe boomftammen, èenig riet offtroo '
voor «dekking," is alles, wat- buiten den. arbeid vereischt wordt.

PLAAT LXIX.

V E R K L A A R I. N G DER P L A A'T E N.
P L A A T
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LXIX.

.. N*. i» Eene Antique Graftombe.
N°. 2. Eene Poort in denzelfden fmaak: welk idéé ook zeer gefchikt is, om op een vlak
fchot te fchilderen, en voor een gezichtpunt te dienen.
N°. 3 en 4.

Gefchilderde, doch fchijnbaar oude gemetselde, Bruggen.

N°. 5. Antique Brug, in eene fombere Partij, nabij een Gebouw, in even gelijken fmaak,
zal even zeer voldoen.

,
P L A A T

LXX

Op- een eenzaamen en openleggende heuvel, zal dit tekenachtig Brugje eene heerlijke
werking doen.
Indien, men hetzelve tot eene verrasfehing wil inrichten, zo „kan deze tekening plat uu-1'
gevoerd, en dan agter een fchoon vertrek verborgen worden; doch als dan moet van de
wandeling, die tot dezelve loopt, alleen de platte zijde zichtbaar zijn.

P L A A T - '

LXXI.Ï

N°. 1 'en a. twee teekenachtige Boschhtuten; het rieten- of iïroo-dak is met verfdiillende.
Planten begroeid.

II

2

PLAAT LXX1I.

öo

VJE-R K L ' A A R I N G

DER PL-AATE

:P L A A T

N.

LXXIL

Bevat twee Platte gronden voor kleene Terreinen.
N°. i. Platte grond voor een kleinen netten Aanleg: indien het terrein grooter is, tan mèn
de fchaal naar evenredigheid verkleinen. .
A. De ingang. 'Men wandelt over het Brugje,
B. Langs een Prieeltje van bloeijende flxuiken,
C. 't Welk van agteren door een Groepje Populieren bedekt is. Gaande verder óver ïiejt'
Brugje,
, .
D. Zo koomt men bij het Tempeltje,
.E. Welk op eene kleine hoogte ftaac, vanwaar men een bevallig gezicht heeft over het
water, dat zich bij
. F. in 't groen verliest.
Van daar leidt de wandeling, bij het Zitplaatsjen,
G. Door een paar Treurwiiligen overfcliaduwd; lijnde dit een gefchikt plekje, om den
Goudvischjens brood te geven.
De wandeling in het agterboschje is willekeurig en eindigt bij H.
I , K, L. Partijtjes voor hooggroeijende Heesters.
M , N , O. P. dito voor laager groeijende.
Q , R ' , S, T , U. diep voor Roofen in fo,orten.
;••'.'•
V. Klompjens diverfe Pijnen: de grond met witbloeijende Klaver bezaaid.
W. Zandplaatsje op eene flaauwe Jioogte, door een grooten boom overfcliaduwd, Waarbh* •
der Banken kunnen ge?et worden,
•

. N ° . 2.

Dito Partijtje.
A. Huisje, op eene""kleiné hoogte van den'weg afgefcheiden door het Water,
'"
B. 't Welk hier maar gedeeltelijk gefchetst is.
C. Een Watertje voor Goudvisch.
D. Partijtje voor bloemen en potten, die men tot aan den rand in de run zet.
E. Schuin afloopende hoogte. met Sparren en andere Boomen beplant.
*
F. Schuine hoogte', waartegen mede bloemen in potten, orange- en andere hoornenen to'bbens. — De orange-e,n andere boomen_ zet men met de tobben op het hopgfte gedeelte pp
3en grond: dan -volgen de heesters en bloemen in potten, tot aan den rand in de run'-ge- '
graaven.
•, •
G. Prieeltje ..van bloemdragende "Planten.
H. Klompje Sparren met twee Zitbanken.
I , K , L , M , N . ^Partijtjes voor Bolbloemen , en andere ïlaaggroeijende Bloemen.
O, P , Q , R, S. dito voor bloeijende Heesters en hooge Planten.
f. Veld met Sparren, beplant, en Klaver bezaaid.
Ü. Roofen.
V, W. X, Y. Vruchtboomen.
Z. Gefchilderd Schot met eene berging voor Gereedfchap daar agter.
PLAAT LXXIIÏ.

¥ E R KL AAR ï NG n
P L. A A T

ER

P L A AT E l€

> <&

LXXIÏÏ,.

_jsp r !• E£n. ruuw onkostbaar Gebouwtje,, itj den :Miiscovifche;n! Ima|k,v;:

; ,:" ••? ,-/

{

Bpomftatnmeii,niet gekliefde Kneppels hefpijkerd,. maaken deszelfe'Wanden'> en Riet otStróö©V(?£ f.«we Slieteti of Sperren, des-zelfs. Dak uit. •- .

• •• :.,...;

*:..(

:

r j . :.V ; v i , ;|

De binnen-vetdeeling is willekeurig, ea hangt af .vari het ^ doel ,*fe mert-bf d;e;opricïirfng Ke^ftZouder binnen-verdeeling, formeert het eene ruime Zaal, zeer geichikt voor een Billart- ©ai
Speelzaal.

.'. .

\

;-,

,, ,;

|

N°. 2 en 3. Opflaande Tuinbanken, waardoor de zijde, waar men op zit, droog blijfc
N°. 4. Ronde Tafel, op een Boomftam.

..

' P L. A, A 'T.

-

, • , . _. ,

T

.

-.

•,<

LXXLV.

In een voorig Stukje merkte men aan?.. dat Grafmonumenten meer fpreekendè worden^
wanneer 'er eenig Voorwerp onzer genegenheid, dat in zijn keven aan ons gehecht was>
onder. rust.
Tot dat einde worden hier vier Gedenktekenen voor Honden gegeeven; welke Dieren mete
ïecht vrienden der M'enfchen kunnen genaamd worden., én ais zodanigen onze herinnering*
•verdienen-

!'

FLAAT'LXXV;.

^

V E R K U A R 1 N C

D U

PLAATEN.

F L A A T LXXV.
N°. ï. Dikwijls gebeurt het, dm men, in cm mi

B«ch, welk men verandert, een m ^

code Boomitaraen bij den anderen vindt, Ora dur van partij «e trekken, dient deeie yeoj^
fleillng; de grond word rondom wat oangchoogd» 100 dat dj op eene kleine hoogte Rmk
N°. s. Een bevallige boute Brag, roei Ijserc ketenen, o| gevlogicn toaw.

HAAT

LXXVt

N°. i. Een© bevallig overdekt© RöSïpl««.
N°. s. GrafmooDmest.

N*. 3 ca 4.. Tninftocl ca Ttièl f t t ioöatoepeï*.

PLAAT LXXW*

V E R K L A A R I N G
P L A A T

D E R P L A A T E Ni,

6*3

LXXVII.

N°. x. Drie Tempels in den Gothifchen fmaak. ,Eene kleine hoogte, op een open plaats,
is tot de uitvoering gefchikt.

i .•.,,.:..:

N p . 4 en 5. Gedekte Rustplaatfen.

, .•

P L A A, X LXXVIIL
Zo verbeelding en gevoel mij niet misleiden, is dit een grootscb, fchoon en fpreekend,
Gedenkteken.
O p een eenzaam onregelmaatig Eiland, wiens oevers met Treurwilligen, Populier- en Plataanboomen bezet zijn, een open plekje t e vinden, waaruit het Gedenkteekea van onzen
geliefden en hooggeachttea rijst, moet aandoeningen fcheppen,die beter geypeld, dan befchpe?
ven kunnen worden.

'
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'"""' ;

U
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PLAAT LXXVffi.
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V Ek K L A A R I N G
• P L A A T

f

DER

P L A A T E R .

LXXIX.

Ëen pfotïgefehiMerd Scho-i, verbeeldende een- oudmannen boeren Herberg;
Dikwijls gebeurt het, bij het veranderen van een Buitengoed1, dat men wel wenssht-e*.,
gedeelte van eene oude rechte Laan te bewaaren, en verlegen1 is, om het ondoejiiiaatigedaar.-.
van te beneemen: in deze of dergelijke gevallen, kan men zodanig Schot aan het eindes
plaatzen, als wanneer het dei weg tQi dien Herberg: uitmaakt.

P L A A T

LXXX. ' "

"'"*•'
r

^

-.c

Het voorgedeelte yan^ eenen . grooten Engelfchen aanleg.

,

A.,Een groot Stuk Water, waarover het Hoofdgebouw tekent.

., ,

B. Oprijdbrug naar het Hoofdgebouw.
C. Het Hoofdgebouw, welk ten minsten zes voeten hooger, dan de doorgaande hoogfea
van den grond, dient te ftaan.
D . E. Bijgebouwen voor Stal, Koetshuis, Oranjehuis, Tuinmanswooning, &&.
F , G, H. Graspartijen, met hooge Stamboomen bezet*
I , K. Partijen met bijzondere Pijnen»
L. Gedeelte van het KorenkmL

PLAAT LXXXr.

V'& R-'K' L A .A"-R,liN G- Eik :~Rtf,;A A.T.E N^

*

Jt/-»- -

L A

LXXXLEN

£$

,LXXXIL

, Bevatten 4.. Bosch-hutten.,, waarvan de .famenftelling, de plaatfing en het gebruik* reeds
meermaalen, bij voorige foortgelijke.. modellen befchreeven zijn.

., >-..,\wJL
'J A i .
' "2
«
Eene fchoone Water-partij-, waarin een rotïïg Eiland-, door een Etoog aan het vaste land

yerbondea.

$' t "A-A T
•

- '

„.

' • • • '

'"'. "J'}

£XXXÏY«, '
••-

'

•

•'

• . . • • . . . . , ! . • -

•;,.

J

: . . . ' • . . ,

..j

..

. , , , .

'.
• . , .

.,.

N p . 1. Stroo-huc.
— ft. Tempeltje, bevallig met riet gedelit. De valden tusfchen de ftijten Éijn ^oticfe?
€lasraamen9 maar met beweegbaars -zannefchermen.

PLAAT LXXXV*

€6

V E R K L A & R I N G

PLAA$

DER

P L A A T E N.

LXXXV.

Een fchijnbaar oud -Gothiscb. Gebouw, van Hout getimmerd, en in dezen fmaak'bëfchiu
derd.

Het is voor een hoofdgebouwtjen in eene Menagerie getcckend 5 zijnde' tevens'

gefchikt rot berging van bijzondere foorten van dieren.

PLAAT

LXXXVI.

Een Landlijk Huisje, met hetgeen daarbij voegt.

Ik heb het doen plaatzen aan Eet

einde van een Stukje bouwland, dat in een Bosch gefpaard is, bezet met ecnig Koren
Aardappelen, of andere Veldvruchten, waar het eene goede werking doet.

PLAAT LXXXVIL
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LXXXVIL •

Deze en de volgende Plaat bevattbn de voörfte en agrerfte' partijen van een door mij
'aangelegd Buitengoed, waarvan ik in 't vervolg nog andere Partijen denk te geven.A. Het Hoofdgebouw. De Voorkamers'zien over, met •hoogftammende- Boomen onregelmatig beplantte,. Graspartijen.
. * , ' < . . • • . , . »
• B..C. D'. op den Heeren-weg en den Rhijn
• 5 .
0
E. Blaawwen fteen verbeeldende'Brug,- zooals in Plaat XX. -N . a. van dit Werk;,doch
met een Boog.
•M
*
-, .
:
F . C o e p e l . -. _. .;. r ,". - -..• ' : .
•:
G en H. Tuinmanswooning, Stalling, Koets- en Orahgê-Huis. , ;j • •
I. K. Yzere Hekken. -De rijtuigen-rijden bij X op de Plaats, voorbij het .Hoofdgebouw,
over de Brug E. in de Stalling,*of het Hek K. uit,>, , • .
•••••,••.. • '
?
L. Oude' Gothifche • Brug. .De Beek, waarover dezelve ligt, heeft, "door ...een,,duiker gemeenfehap met den Rhijn, waardoor men dezelve alhier, tot twee voeten hooger San he;t
Polderwater, (waarop de PJaats ligt} voert... Alzoo formeert dit hooger water, over eenige
klompen fteen, onder de Brug .aafigebragt, een Waterval. De Beek is, tot diarze zich
verwijdt, ondiep en met fteenbrokken belegd, waarover het water ruifchend vloeit.
M. Water in de Menagerien, die rondom jnet rasters beflooten zijn.
N. Rotsje, dat te gelijk voor eene Brug dient, en een Waterval formeert, door het optrekken van een Schuif in den Dam > • • " • . . '
O. Waardoor het water ir* alle Menagerien daaglijks ververscht kan worden,.leppende, nabij
P. Onder de rasters door, in de gmote waterleiding. De zoomen van het water' en de
Menagerien zijn met kei- en .andere fteenen rotswijze belegd ; daarze anders door de watervogels fpoedig afgehaald worden.
Q. Hoofdgebouwtje in de Menagerie, beftaande in een ruim vertrek voor .zitplaats,, .
waaruit men een fchoon gezicht op de voorde Menagerie heefr, é n , door twee zijraameh,
de open verdeelingen van draadwerk voor de befloten Hokken doorziet.
R. S. Twee Zitplaatfen.
T. Rustieke Brug, waaronder een kleene Watervak
•
,
U. Zitplaatfen van Rustieke Banken, onder een fchoönen, ouden en lommerrijken Castagne-China-Boom, die deze Zitplaatfen weldaadig overfchaduwt.
V. Vrugtboomgaard.
W. Berg, waarvan de voorde Helling met Orange- en andere boomen,'in tobben en
potten, met diverfe gewasfen bezet is: dit doet eene goede werking uit de Agterkamers van
lier Hoofdgebouw.
X. Kleene Verhevenheid, waarop Zitbanken, onder Plataanboomen; van daar is een fehoon
gezicht over h-et water, op den Waterval bij de Brug L , op de Brug É, en op den, met
Sparren beplanten Berg Y.
.
*
Z. Steener^Beer. om het voorfte hooge wate* te keéreru
' ' " ,
^
PLAAT LXXXVIIL

o*

W'E R R - L A A R - I N G

DER 'P L A A T E N ,

* L A A T -LXXXVIII.
A. Toegang- tot de- i*arttj..,
'
f
B. Een half-ovaal overdekte Zitplaats..,rustende op. vier Colo.mrnen. Het: valt van zélf fa
't oog, dat van deze ftandplaats de Partij zich het fchoonfte en aUergrootfte voordoet. I-fo
door de drijvende 'Brug I. aan het vaste land verbonden Eiland;, de op een berg -ftaande
Tempel L;-'de Bïug M ; het "Hutje F ; de Grot E ; de Wijnberg, waartegen dezelve ligt j
dit, en nog meer, maakt te famen een bevallig geheel uit, 'c welk van dit punt in eens
overzien wordt. De Wandeling leidt tot C , waarop Zitplaatfen, ziende.over de. Weilanden kronkelende komt men boven op den Wijnberg,.,'
D , Vaii waar menteen fchpon gezicht op de omliggende sParcij en'%eé£t. Nederdaalende vindt
menden fchijnbaaren ingang der Grot,..
Vl
' E . Waarvoor eene gefehiiderde deur: de rots zelve is van m een gelopen, .gebakken
Steenldompen opgeftapehi, en doet, op,zekeren afftand, eene teekenaehiige werking*
t
F . Is pen Rustiek feTutfe met riet gedekt, waarbij «en- Schuitje, dm Mar .••her "Eiland* ïe
vaaren, alwaar men eene Visfchershut,
• ••'!
•G. Zoo als op Plaat L. N ° . 2. van dit Werk, vindr. ' •
t
H. Rustieke Banken,, onder een groep oude Boomeh; men wandelt over de op dèötie balikefl
ï Drijvende Brug., naar de Brug
K. Zooals op Plaat X. N ° . 8.., klimmende op den Berg,
.,!'
L. Waarop een Tempeltje, zooals op Plaat LX. is. voofgeftéld", flaatr; afdaalendö komt metf
aan eene fchoone Zwitzersfche Brug., zooals op JPIaat JCXXIX. N ° . 3. is gegeven.N . Vruchtboomgaard.
•'•'•.•
O. Zitplaatfen.
(•
ï?. Befloten Tempel., van een aflerfchüönst tand- «n water-gezichk
Q. R. Bruggen.
S. Bosch-hut,
• •> *.
T. Bank.
^ • | J . Dam, waarin een Duiker, waardoor het water zich "in de Polderontlasé.

PLAAT tXÖSEL

V E R K L A A R I N G

PLAAT

DEH-PLAATE'N.

%

LXXXIX.

N°. i. Een Rustiek Huisje; het onderde gedeelte van ouden fleen, en voorts van ruuw
hout vervaardigd, en met riet of ftroo bedekt.
2, 3. 4. Twee Tuinbanken en een Tuinftocl.
P L A A T

XC.

De twee Tekeningen, ieder van eene bijzondere bouworde, op deze Plaat voórgefteld, zijn
zeer gefchikt, om op platte fchotten gefchilderd te worden. Men ziet; uit de Tekeningen zelve *
dat N°. 1 zodanig geplaatst moet worden, dat'er, door de opening, een of ander fpreken^
voorwerp gezien wordt.
3. en 4 Tuinbanken.

PLAAT XCL

. V E R K L A A R I N G

[fo

P L A A T

DER

P L A A T E N

XCI.

N°. i. Eén Landelijk Gebouwtje, dat met zeer geringe kosten temaakenis, enzeeraardig
tekent. De bïnnenverdeeling en inrichting hangt af van het gebruik, dat men verkiest daarvan .te
maaken, hetzij tot wooning van een Arbeider, Jager, Boschwagter of zoortgelijken > of wel
tot een menagerie, ftalling van vee enz.
2. Gothisch Gebouwtje.
3. en 4. Platte Gronden, zooals men dezelven zoude kunnen inrichten.
i... 5. en 6... Tuinflroelen; van ruuw hout, tegelijk zeer gefchikt» om in Landelijke Htïisj,esge|foatst
•te wotdmï •
-

:

-,.'. y,:. :

:•„ ., *' '

.

.;•'•••

-

.

PLAAT

•

• • . . . .
\

•

•

xcn.

1. Een rood Boschhuisje , van ftroo en tèenwerk gemaakt.
a. Deze Tekening is gefchikt, om met geringe kosten een deftig aanzien aan een of ander
noodzakelijk gebouw op een Landhoeve te geven. De kolommen zijn ruwe boomftammen»
3. Grond van N.°. 1.

PLAAT XCIIL

VERKLAARING

ft

DER.PLAATEN,

PLAAT

XCIII.

/ *

Daar Rustieke en andere Huisjes niet overal voegen, en de fmaaken daarenboven verfchillen*
is men ook bedacht, van tijd tot tijd meer nieuwerwetfche Tuinhuifen en Koepels te leveren,
waarvan op deze en de volgende plaat modellen worden voorgefteld*

PLAAT

XCIY1
'

•

'

'

*•

.

f

•

-

,

•

.

• : .

*

•

:

t

.

i l

.

y

- • • ;

•* *

»

• '

Uitvoerige fchets van een in dezen fmaak fclhooa Tuingebomv*
De Boven - verfierfelen kunnen naar verkiezing veranderd, of geheéj wtggeïateii'mordeav.'

. >

.-.i-i,,,.* ;;.;• t i « i

,ï.-**

i

Hj.-y.iiï '.»5':V.fI 'fO'

PLAAT XCV.

y%

Y Ï U K L A A R I N G

D U

P L A A T

P L A A T E

N.

XCV.

'Kleine Engelfche Aanleg, gefchikt voor een' grooten Tuin.
A. Gebogen Watertje voor Goudvisch; het eilandje met populieren en treurwilgen beölan <
B. Kleine hoogte, met een Groepje-, hoornen, of een kleinen tempel daarop.
C. Zitbanken onder een lommergevende Boom, rondom met Sparren bedekt, behalve aan da
voorzijde, alwaar twee-Klompjes kleine Heesters of Roozen het gezicht vrij laten op
D. zijnde partijtjes met verfchillende Bloemen en Heesters.
E. Slingerlaaft van Platanusfen, met'Heesters of eiken hakhout beplant.
E. Yruchtboornen; overigens afwisfelende beplant.
P L A A T

XCVL

Een zelfde ontwerp van Aanleg, als de vorige.
•A. Klein Eiland.
B. Groot Eiland met twee Bruggen, aan de wandeling verbonden.
C. Heuvel, met Sparren beplant.
D. Kleine berg, die zich langzaam in de doorgaande hoogte van den grond verliest,
••met een Tempeltje of Groepje Boomen daarop.
E. Prieeltje van hoepels, met Clemads beplant.

,

.F, Slingerlaan van Platanusfen.
«G. Partijen mee Yruchtboomen.

PLAAT XCV0.

P' h A A TV
ii Een onkostbaar-, doeh zeer bevallig Huisje;.
• De Coloinm.eii'behooilén-^étt'be'dö^ïitó^.^fA^Keitf B&1& van'EÈèt'Jev.zija'ï;!,^ ^ypd-tbijden Ingang is als ouden Heen.;gefchilderdl,-e»ÖMerjpjg

^.tjfa^;$^fa-.btyifo$tiL?.;•••

In eene partij van kaag ÏJ,QU%; .e»^,. bjopij^id^ M|j^§s^rs ^..jcj.5,. Q^FI^.^ fi?*^s, «weinig^ bpyfn^
den gewoonengrond.verhevene• |^aató^:-.?al..h!qtz^lv.g/,,wei\yoldofitt^
a. Boschhut. Op een kleine f^^hm^.;'m.-,^<oi

,

, .,

"•'•':.

.Bosch;.,., onder-„een; of "meer tekenach-

tïge Boomen, ftaat'dezelve bevallig.. Zij dient tot eene fchuilplaats voor*den'regen, voor
een Gemak, of wel voor een Nachtverblijf van FbJaifanten of andere- dieren.
3. Een- fchoon ön grootscb. Tuin gebouw».- De plaatsing .behoort- daar 9/alwaar/ dè./kbnsr
meer dan de natuur fpreekt;

-

4, Ruwe Banken.van Boomtakken*-..

.,•-•;••• ,-/•
.- , >

-. -

,,.

..?..-.

P-L A A T - XCyiïE:.,

^^V.v^.

N°. 1. Eèn-G'èKouwtjen in dén Oósterfchenfmaak.,.-—Dït itëë is' tot' verfchllfèndë
einden bruikbaar, als-tot bedekking van eene pomp v . tot eenv klein- Kabinetje en-van boveaDuivenhokken, befchildering van een plat Schot •• enz*. . *a. Schijnbaare-Ruinen van een-. Góthisch Gebouw.: — ïndiëir zulks alleenlijlc; moer dienen
tot een Gezichtspunt, feu* men- hef op Schor fchïlderen; doch-indien men:''er te gelijk
gebruik van wil hebben»,, zoo wijst de daaronder ftaandê • Platte Grond'dé inrièhring aan;-De Toren is zeer gefchikt voor kippen j duiven* en • ander- gevogelte ^•'iS-fterniiddén' ver- •
krijgt men een tekenachtig doorzicht; terwijl men aan dé rechterzijde een- Vertrek tov
Zitplaats bekoomt. Op eene. vlakte.,, omringd -van v0ude;. eerwaardige booöien-jis-deszelfs plaats,-.
3. Open Kabinetjenï.

..

-.-

._,_-

4* Tot Gezichtspunt-aan h'efeindë'van- eene rechte £aair* bedéMdiig-vati" een Pomp,'-o£V
Secreet, of. Vogelhuisje, is dit beftek zeer-gefchikt,..
5. Eenvoudig, doch net Vogelhuisje, voor Canarié- ofandere Vogels, in 3ë • njibijheid^

ftn bet h\ji|» In een net partijjé y.an Bloemen en Heesters>-ïïaat ditzeeï bevallig*;
'
*
.•:' ,':'ïiiAAT

XCÜ&

74

VERKLAARING
P L A A T

D U

PLAATEN.

XCIX.

-N*. i . Eco aeer bijlander» docb bevallig TuiiJgebow. D« binoenfte verdecliag, verfe,
jiing of vergroening der Schaal» hangt af van bei gebruik, dat men daarvan verfcicse te
imafeen. — Op een© wije ptearc» van waar de Gezichten fcbooa eijn, en van «Jen boren,
omgang onbelemmerd xteii aati bet oog f ertocmeti, behoort ftcc uitgevoerd te woidett»
*. Een Mouten Hek, foor aan ee» Oprijd-laan» Weiland of dicrgclijk.
P L A A T

G»

N°. i. Een prachtig Töiogebotiw» met een Koepel
s. Platte Grond van hcraelvo. ï 9 s» 3 Kabtaetjet.
§ « 1 4 . Tatolaelea.
5 m 6- Hekwerk ¥s» nam Hoor,
J? L A A T

Cl

Schoont GmMÈ&B Brqg.

fUATOf»

V E R K L A A R I N G

DER. P t A A ' T ' E E

P L A A T

ff

CIÏ.

No. i. Graf-Gedenkteeken, hetzij ter herinnering van eenen afgeilorvenen vriend of
vriendin, die onze a.andenking oVerwaardig is, of op het een of ander treffend geval. Het
kan, op wel bezorgd hout, naar de konst behoorlijk gefchilderd worden; en op een afftand
overeen water, of wel ter verrasfing, in een fomber plaatsje of Bosch, waarin een open
Pleintje daartoe zeer gefchikt is, zijn welftand bekomen.

"

..

s en 4. Graf-Naalden op hout gefchilderd, en als boven geplaatst. Be laatfiekan over
het Huis, of ten einde van eene Laan, op een verder gezichteinder gefield worden.
3 en 5. Twee niet zeer kostbare Woningen van hout, met riet door lieden van fitiaak
gedekt. — N°. 3. kan dienen voor een Boschwagters Huisje, of om met de Schuit, als
hetjarater

breed is, overtehalen vaa, of te brengen naar het Eiland, en No. 5: kat*

van buiten als fteen gefchilderd, en met boerachtige Bijwerken voorzien worden, alsof het
een Huisje van een Daghuurder ware, met een Moestuintje, omheind met'Slisten en Takken. Het Huisje kan, van binnen op het Schot of Doek, zeer bevallig ïn een hoerfchen
fmaak gefchilderd worden. Mede voor berging vaft gereedfcnap, of om te rusten, kan het
tot gebruik dienstig zijtk

«<,-.#. «,*

i

M

s

'.

.- .

PLAAT CIIL

.ft

VUKUARÏNO
PLAAT

om

FU

A T | N,

CIII

' i Kleene Engelfctie Aanleg',

, ,

• A, Verhevene plaats, waarop Zitbanken of een kleen Gebouwtje*

:.,

r

••• •. ,

B. Watertje:voor Goudvisfchen, waarin een Eilandje, met Populieren beplant,. \M,
water verliest zich in de. beplanting; bij en om hetzelve ligt de grond. gebogen. B
Groepjes Pla'ntfoen zijn famengelleld uit bloemdragende Heesters, bijzondere foorten van
Sparren, zwarte Beuk,,-Treurwilg enz,
C. Zitplaatfen onder eene Groep lommergevende Booinen, of Tempel,.

. ,

J e beplanting, kan men verder naar verkiezing inrichten»
«„

-.

---- -

-•

;

*

!

Ê L A A T ; CIV.

- •' :.J

Hoofdpartij van een tamelijk groot terrein- Op hetzelve zijn laager twee- groote .VièrJ&nte*
Vijvers^ loopende van het Huis A. tot de Brug E . , en van de Brug H. tot bij de Hoogte F,,,
welke Vijvers,"door een "gedeelte te dempen, en wat BJtegraaven, herfchapen"zijn iiT3e..»
liiér'TóoT'gèftel'de'gebogen form.
"
-*—^
A. Hei Huis*
B. De Stalling en het Koetshuis.
C. Groep van gefpaarde groote Boomen.
D. Etfand, waarop Zitplaatfen, van waar men een bevallig gezicht heeft" op de Brug'
H. en Hoogte, waarop een Tempel I.
E. Brug.
F. Hoogte met Zitbanken.
G. Ruïne,' welke zeer wel tekent van de Brug H. en Hoogte I;
De Beplanting is afwisfelende, met Vruchtboomen, grof Plantfoen.; Heesters, Kreupelt}
Iput, Sparren -.enz,
fLAAT Cty

V E R K L A A R I N G
P L A A T

DEK. P L A A T EN.

77

CV.

r. Een Tuingeboaw in eenen deftigen fmaak. De Hetrurifche Vaafen en Basi-eliefs kunnen
gevolgd, of door anderen verwisfeld worden. Even zoo vrij is men met het al ofnfet volgen
van den onderftaanden Platten Grond,
a.

,

Welken men onverdeeld kan laten, of wel twee Kabinetjes aan de zijde maaken.

;

3. Een Huisje in den Chineefchen fmaak. Rondom hetzelve, onder het fchaduwgevendedak,
ftaat eene eenvoudige Bank, gevlogten van Bamboes, zo men die bekomen kan; de giafen behooren gekleurd, en in de aangewezene gedaante gezet te worden: pf men kan ook, voor
4e Venfters of Raamen, gekleurd taf nemen,
P L A A T

CVX

j . Latwerk, voor de Leuning van eene Brug, Bank, of iets dergelijks.
2 , 3, 4 en 5. Hekken, voor het einde van eene Agter- of Zij-laan, voor Weiland of eenig
ander einde, zijnde zoo breed, dat men 'er door kan rijden»
6 en 7. Kleine Hekken, voor Voetpaden*

N

PLAAT ÓVfo

78

' V E R K L A A R I N G
P L A A T

o Ei

f L A A T E tf,

CVI1.

i Een Hermitage, of ruim Landlijk Huisje, aan de eenzaamheid gewijd.
t. Gaanderij, (JPorttyuë) welke de opene Plaats voor het Gebouw van boven gék.
2. Platte Grond.
3 en 5.' Doorfneden.

•

4. Doorfneden over lapgs.
6. Zoo als het zich op de zijde vertoont,

PLAAT

CVIII.
'•'•>

ë

1. Latwerk van ruuw Hout
a en 3, Stoelen van Boomtakken.
,4. Bank van Boomtakken.
f.
.

.

.

.

1

PLAAT CIX<

V E R K L A A R I N G
P L A A T

DER PUATE.If,

n

CIX.

Iets onder de Wandeling te vinden, dat ons aan lang vervlodêne en van het heden geheel
^erfchillende tijden herinnert, geeft den denkenden Wandelaar genoegen, en ftof tot peinzen.
' i. Tot dat einde dient deze Kapel, met het beeld eens Heiligen. Zij is vanBoomftammen vervaardigd. Het riet of firoo, waarmede zij eertijds gedekt was, is door weder en wind afgeval'
len. Alleen de Stroobanden, die het dak te zamen hielden, zijn nög gedeeltelijk overgebleven.
&. Platte Grond.
P L A A T

CX.

Eene oude Gothifche Kapel.
Dezelve kan op een plat Schot gefchilderd worden* en zal zeer wel'voldoen, vooraHndfent
Hezelve, tegen eene Groep oude eerwaardige Boomen, op eenen goeden afftand gezien wordt.
Eene ongekunftelde Wandeling behoorrdérWaards te leMen* Ageerde fchijnbaar overgeblevene
stukken Muur, kan men Vlier (Sambucus) enz. planten.
Om den ouden Kerkfmaak te volgen, moet men wel indacht nemen, om her Koor 'of
Agtereinde in het Oosten te plaatzen, en dus van vooren Westwaards.

N »

PLAAT CXL

80

V E R K L A A R I N G

DER

P L A A T

PLAATEN.

CXI.

i. Eene, op Hout gefchilderde, Egijptifche Grafplaats.
2. Een gefchilderd Schot, orn eene waterkeering te bedekken. Het water van agteren 1
zijnde, laat men twee Buifen met de gefchilderde Kruiken overeenstemmen, die alsdan
"Waterval vormen.
.*.
3. Eene Brug, met vijf verfchillende modellen van Paaien.

P L A A T
Eene Waterpartij.
A. De Ingang.
B. Zitbanken op eene kleene hoogte,

CXIL

-

C. Heuvel, met Sparren beplant.
D. Dezelfde Heuvel, waarover de Wandeling loopt.
E. Heuvel met Populieren.
F. Groepje met Pinus Larïs.
G. Populieren.
H. Tempel op het Eiland.
I. Deze en dergelijke Partijtjes met Sparren,
K. Hooge Boomen.

PLAAT CXIU,

VERKLAARING
PLAAT

j> s R Pt

A É ty É JK,

^

CXIII.

i. Een klein Buiten -Muis, voor een Zomer-Verblijf, op eèn 'klein 'Landgoed.

'

'l'

De Gallerij, die eenen bedekten omgang van onderen fqrmeert, wordt door agt houtenkunfteloze Zuilen gedragen. Door het halfronde in drieën gedeelde Dak-raam, komt men op de
Gallerij. Het Dak is van riet. De fhndplaats behoort open en döórzigtig" te zljjii; ; '<
2. Ruw Kabinetjen.
•
.
; ,*
3. Tafel, Stoel en Bank.

P L A. A T

CXIY.

Ruïnen.
Waar men zoo veel verval van water heeft, dat men het over dezelven door een gemaakt
Canaal kan doen lopen, en aldus eenen Waterval kan vormen, zal het eene treffende werking doen. In Gelderland zijn hier en daar zulke gelegenheden. Op andere plaatfen, zoude
men genoodzaakt zijn, indien men dit ontwerp wilde uitvoeren, het water eerst in eenen Vergaderbak naar boven te pompen, en het dan Hechts bij enkele gelegenheden te laten lopen.

PLAAT. CXV,

Sa

V E R K L A A R I N G

DER

PLAATEN.
i-i'

P L A A T

CXY.

Een klein Buiten-Huis, welk door zijne edele eenvoudigheid zeer bevalt.
P L A A T

*~V

CXVI

Een Koepel, met twee verdiepingen: beneden in drie vertrekken, waarvan het een cene
Keuken, en boven in twee verdeeld.
De Boven-verdieping heefc drie Inrondingen» ieder met twee Zuilen, en van voren met
ijzeren Hekjes, waardoor drie uitgangen, om in de vrije lucht te zitten.

PLAAT CXVH.

y E R K L A A R I N G
P L A A T

DER PLAATEN.

83

CXVIL

Een rusfifche rondgaande Schommel - Molen, waarin agt perfonen, in vier van teenwerk
gemaakte Zittingen, te gelijk het genoegen kunnen hebben, om deze beweging te genieten.
Twee menfchen kunnen dit werktuig gemaklijk, in eene Iangzaame of fnelle beweging, naar
verkiezing, houden.
P L A A T

CXVIII

Een rustiek Gebouw of Koepel, om de koelte van het Zomer - faifoen te genieten*
Het moet ftaan op een verheven Bergje, zoo wel geplaast, dat men het fchoone van eenen
wel ingerichten aanleg door deszelfs Boogen met verrukking kan befchouwen.
Zijn maakzel is zeer eenvoudig.

De Kap en Lantaarn rusten op ongezaagde Boomftam-

men. De Voering is van ruw Hout en Kneppels, onderling verbonden.

Rondom de

Stammen plant en bindt men geurgevende Bloemen.

O a

PLAAT CXIXs

Ê

84

V E R K L A A R I N G
P L A A T

DÉR

P L U T E N ,

CXIX.

'Een' Gochifche Koepel met eene Borstweering, in denzelfden fmaak, met Aloë of ander'
gewasfen in Potten op de hoeken.
Zo men dit Gebouw niet verkiest van fteen te maak en, kan het van fchoon droos?
greene Hout, recht op en neer gaande, dat beter voor het inwateren is, gebouwd
en door de korist als duiffleen of andere oude foort gefchilderd worden, en het Omwerk
kan van eene foort van roode paarsachtige Steen en Hartfteen gemaakt zijn.
P L A A T

CXX.

Eene Water-partij, voor denzelfden Grond ontworpen, als Plaat iia.van het vorige Stokt"
doch deze is reeds gekozen en wordt dadelijk uitgevoerd,
A. De Ingang.
B. Zitplaatfen.
C. Brug, liggende op twee hoogten, zoo dat men onder dezelve doorziet.
D. Tempel, op eenen tamelijk hoogen Berg.
E. Zitplaatfen, zeer laag aan het water.
F. Zitplaatfen aan het water.
G. Hoogte, met Sparren beplant.
II. Groep met verfchillende Heesters.
L Groepje Laurier - Sparren.
De ganfche Partij ligt langzaam gebogen, zoo dat 'er gecne effene vlakten zijn.

PLAAT CXXÏ.

V E R K L A A R I N G
P L A A T

» n

PLAATEN.

,85

GXXL

N°. 1. Eene Visfchers Hut. — Men heeft van een ouden Ëoomftam partij getrokken, welke
den Hoek formeert. Nieuwe Boomftammen, waar tusfehen oude Planken, gövlógten Wilgen
Takken of wel Riet, zijn de materiaalen, waarmede men dezelve kan opbouwen. E> e beste
plaats is een Eiland, of aan de boorden van een groot ftuk Water.
fl.

Platte Grond, die de verdere inrichting aanwijst.

PLAAT

CXXII*

N°. 1. Een aardig open Tempeltje, dat over het Water onder eenige teekeiiachtige Boomea
eene bevallige werking doet.

-

e. Platte Grond, dien men naar verkiezing kan veranderen.

ï»

ÊLAAT CXXIH,

§6

V E R K L A A R I N G

DER PLA

ï» L K A T

ATEN.

CXXIIL

Drie Stoelen, eneene. Zitbank, van rouwe Boora-kneppels s^raaakt, — Voor de Seoel
ten men de kneppels wat vierkant hakken.

T

O X A I Y .

N 0 . i . Een klein CMneesch lïnisjc* — door eeae nagebootfte Rots onderfteimd, over
welke meti den toegang tot fectieke bteft.
De Rota behoort: geöapcld te worden van ineengefmoltene Sceencn tegen cene Hoogte,
die overigens beplant is» ea waarover de wandeling tot bet Ilubj^ kidt, van waar zfch, een
goed gezigt aan den Wandelaar moet opdoen.
a. Een deftig antiek Gebaram|t»
3,. Eene Tafel vaa rouw Hout»

PLAAT CXXV*

V E R K L A A R I N G

0 B R

P L A A T

PLAATEN,

^

CXXV,

Een oud vervallen inlandsch Gebouwtje, zeer gefcbikt om op een plat Schot voorgefteld te worden.
Het groen, dat hetzelve gedeeltelijk bedekt, en waartoe men .Wijngaard, Hedera of iets
anders kan nemen, behoort wezenlijk te zijn, om te meer- te misleiden.

P L A A T

;':.!;•.

CXXYI.;

Monument, onder eenen teekenachtigen Boom.

,, .

,'

PLAAT

.'j

cxxvrr. •
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V E R K L A A R I N G

PLAAT

DER

PLAATEN.

CXXVIT.

Gedeelte van eenen nieuwen Aanleg.
G. Zitplaats onder een Boom bij het water.
H. Kleine Hoogte.
I. Zitplaats.
K. Groote Hoogte, waarop een Tempel.
L. Zitplaats.
M. Eiland, waarop eene gemaakte Rots 9 die een Watervalletje formeerc.
N. Gothisch Gebouw.
O. Vogelhuisjen op'een Eiland.
P. Secreet onder een ander gedeelte.
"Q. Vrucht-Boomgaard.

PLAAT

CXXVllt

Gedeelte van hec vorige; doch Waarin verandering gekomen i&
A. Huis.
B. Bijgebouw.
C. Brug.
D. Tuinmans-Woningi
É, Graspartij fflet hooge Boom'em

PLAAT CXXI&

V E R K L A A R I N G

DE k P L A A T E W

^

p L A . A T ' ^ ' C X X I X . •' : ; ;:
''

*''

,

Dikwijls gebruikt men, op Buitengoederen. Linnen Veldtenten, die!j behalyenanderegebreken, ook nog dit hebben, dat'men flechts van voren eeh ! ükzigt : heeft, en veel 'ïèvrein
behoeft, om de Lijnen te fpannen.
Uit dezen hoofde, en om -van het gewone gebruik eenigzins aftewijken, ftelt,meö dit
vervoerbare Paveljoen voor, dat zeer gemakkelijk ïti en uit eikanderen kan genomen worden.'
N 0 , r. Het Kapje om zijn Plat. '
2. Opftand van het ganfche Geraamte.,' -

v

.

3.'Het gehcele Paveljoen, met Linnen overtogen. Het Linnen voor de Kap kan gevoeg- •
lijk in eens aan eikanderen genaaid worden. De'omtrek beftaat uit zoo vele ftukken, als
jnen verkiest, die alsdan met haken en oogen aaneen gevoegd worden, <
De Omtrek van den Ingang wordt met gekleurd Linnen opgenaaid..
De Venfter- ramen worden met Netwerk of gefpannene Koorden verbeeld.
4. Wijst aan, hoe de Stokken, met ijzeren Haken beilagen, in eikanderen moeten gezet
worden.

_

P L A A T 1 CXXX-.
Eene Rotunde, van voren open, en het overige gevlogten, of .wel zoodanig,' als de
Plaat aanwijst, met ftukjes plank aan latten gefpijkerd, zoo dat men door de openingen
een vrij gezicht behoudt.

Q

PLAAT CXXXI.

V E R K L A A R I N G

90

PLAAT

DER

PLAATEN.

CXXXI.

N°. ï. Een aardig Huisje van Boomftammen»
2, Plaue Grond,
3 en 4. Kabinetjes van mw Hout.
5. Brug, welker Leuningen door gebogens Stokken, met klimop begroeid, geformeerd
worden»
'V

PLAAT

CXXXIL

Een rond Paveljoen op ecne Brog. Daar sl| van onderen mat latten afgefchotcn is* kan
zij tevens dienen voor een Sckuitcntmis en Vissafeavea. Het water, waarover men dit Pavcljoea
ziet, behoort nietteWein te zijn, en zal dsdass eeaia deftige werking doen.

PLAAT CXXXffl,

i.

VERKLAARING

PLAAT

BER H A A T E N ,

$X

CXXXÏIL

Uen teekenücbtig oud Gebomvtjeo. Zo men het niet wezenlijlt wil daarftèllen, kanmctï
dit ontwerp op"een plat Schot fchildercDi

Een niet oabevallig Toin» Gebouwtje*

PLAAT,

cxxxy;.

N». i. Een RusGfcbe Wip*
N». a. Een bevallig Taiabankj^
N? s 3, Een dito*

gLAAT CXXXV£-

5,a

VERKLAARING
PLAAT

DER. PLAATEN-,.
CXXXVI.
i

Twee kleine Aanleggen.
N°. i. A. Graspartij met groote Boomen, en afgefnedene Klompjes van Bloemen of Heeste»
B. Vruchtboomen.
°C. Prieeltje van bIoeijen4\Groei|. \

•

D. Kabinetje. 9.•'/! ïl'/.'ï

N°. a. A. Zitplaats agter een Groepje Sparren»
B. Partijtje met Bloempotten.

XILVI-'J-

'-' .1 .:.;. •

C. Bloeijende Heesters*
D. Vruchtboomen.
E. Zitbank.

,

^___

' .;./,; -. ;

F. Prieeltje,

r

^_1> i

i^*

* y.j.

al'.

•(.'••.I
»•&,'•

G. Grasklomp met hooge Boomen, waaronder Zitbankenv

i —

"

V

PLAAT CXXXVII;

VERKLAARING

DER.

PLAATEN.

cxxxvn.

PLAAT

n
t

Een Gothisch Gebouwtje.
Dit ontwerp is zeer gefchikt, om op een Plat Schot gefchilderd te wordea, en wel
tegen over eene groep Bootnen, waarvoor eene vlakte van Wei- of Bouwland.
Wezenlijk uitgevoerd, kin het vooreene TuitimaöS Woning, Stalling of iets dergelijks dienen.

*

R

PLAAT CXXXVIIL

14

V I• ft & t A A E U N. G. • D

PLAAT

E R

P L A A T E R.

CXXXVIII.

i. Menagerie.
Dit Gebouwtje is in eenen bevalligen, doch zeer eenvoudigen fhiaak > met één Balltom
vcrfierd, en met riet of ftroo gedekt.
a. Platte Grond.
De verdeelïng daarvan hangt af van de keuze, die men doet, omtrent de hoeveelheid en*
foorten van Vogelen en andere dieren, die men daarin wil onderhouden.
De hier bijgaande vesdeeling is gefchikt voor- Landvogels,. Konijnen en Haafen.,"
A. Kleene ZaaL
B. Twee Kasfen voor Theegoed enz-..
C. Nachtverblijf voor het Vee..
D. Voeder en Waterbakkeni
E. Afgefchoten Hokken voor Leg- en Broeiplaatfèm.
F. Konijnen-hokken.
G. Opene Plaats aan beide zijden van het Gebouw. Indien men 'er ook Watervogels m>
verkiest te houden, kan men- in de twee voorde hoeken kleine Waterkommen - maaken.
H. Tweede afdeeling voor Faifanten.
ï. Voeder- en Waterbak..
K. Hokken voor Broei- en Legplaatfem
M. Hokken voor Hïiafen.

^

F. Derde afdeeling, voor Duiven en kleine Vogeienv
r

O. Zaad- en Waterzakken*.
?. Hokken*.
F L A A T CXXXI&

V E R K L A A R I N G .

P L A A T

D B * P L. AA'T E N .

•«$

CXXXDL.

M*. i , 2« Twee eenvoudige Modellen van Yzeren Hekken.
3. Een agthoekig Paviljoen, in eenen grootfchen fmaak.

P L A A T

CXL..

f

NV 1. Ingang tot eene Surgrife.

De Omtrek wordt, door een paar Walyisclibeenia

• gevormd.
a, Eene fchijnbaar oude en vervallene Brug-.- •

B L A A- T

CXLL.

N*. i. Prieel; door Walvischbeenen gevormd,. waaraan klimmende Heesters geplant zijii»
De tusfchenboogen zijn met Schelgeriv bezet»
a- Platte Grond*.

' 1 . JT

t

*LAATCXUfc

f$

V 'E R K L A A R I N G

D E K . P L A A T E N,

P L A A T
N«. i. Chineefche Tempel.

CXLIL

Eene kleine verhevenheid, bij eene partij Water, k des.

•selfs plaats.

,

3. Platte Grond.

PL A k T

CXLIII

Een kleine Engelfche Aanleg-,
A, B , C, D , E , F , G, H. Partijtjes

voor onderfcheide foorten van Bloemen ea

Heesters, . ;:
I. Partijtje Roozen.
K. Zitbanken bij de Bloemen.
L. Zitplaatfen,-waarvoor edn Grasveld, rriet verfchillendè föortén van Pijnbóomen beplant».

PLAAT

CXLIV*.

*Twee kleine Aanleggen, gefchikt voor eénen Tuin in de Stad.
N°. i. A. Graspartij, waarop hooge Boomen, met vier uitgelïoken klompjes voor'
Bloemen.
B. Vruchtboomen.'
C. Prieeltje.
D. Zitplaatfen.
N°. 2. A. Zitplaats, waaf ageer eene groep van Sparren-,
B. Partij voor Bloemen in Potten.
C, D. Hooge Heesters,,
F. Prieeltje.
G» Graspartij. n\eü lömmêrgeveride Ëoomen? waaïondet Zitbankeö.

VERKLAA-RIN-G
P L A A T

B,É.R P i A A T È N,
XLY. v

n

•*
t

ft°. i. Ingang tot eene Chineefche Partij.

^

j.

-

De verdere verfiering, in die partij, behoort in dien zelfden fmaak bewerkt te zijn.
Indien men den fmaak der Chineefen niet overdrijft, (zoo als dikwijls gebeurt) bevat dezelve
veel fchoons. Vooral in eenen kleinen netten Aanleg, bevalt die beter, dan de Gothifche of
Rustieke, welke alleen voot groote en ruwe partijen gefchikt is.
a. Rustieke Bank.
3 en 4. Stoelen in dien zelfden fmaa"k<

'

P L A A T

,;:

n

.-,;'..'

:..,.;•.; ,.;•.•.;
; ; : ,

XjLVl.

N 0 . 1. Eene kleine Menagerie, en Duiven-huis. Htft ond'erile gedeelte is gefchikt voor Hoenderen, Paauwen enz.y enhecbovenfte voor Duiven. De daarin aangewezene Engelfche Venfters
zijn alleen tot fieraad, en men kan, om nodelooze kosten "te fpaaren, dezelve fchilde^eni >
s* Platte Grond»

S

PLAAT XLVI.

^

V E R S L A A RING

D E B P L A A T E N..

P L A A T

XJL V l l i

N°. i. Kabinetje i ia ceaeo bevalltgan fmaak.
s, Plaste Gcotkl*

P L A A T

ALVIIL

O e r het algemeen is de «atBarliJtjo geicüalelcl vso eïis Lsttd Riet zeer gefehifct voorWtttt*
vallen. Evenwel aija hier e» daar «tEsoadsdögeri, alwaar denauiutrjdüörlïunsïgelioIpïQjofwet
de kEQsc alleen* ons sooiaEiiga feavfilligke^a Um leveren»

Of eenïief bg^head Platje, cmJor eesse Gz®2$* PepaHcreüï» eea Psstamstx tevitisJsn,waarop eesie kwelende Niraphe, die uit, eese € f e eaiïSïi raksa wasei lisat gtes» welke san eai klela kronkelend Beekje te auueïja geeft: die e ! «eiker feevalte». Hoe fuifden van isu wfcd doorde'N
fcewogene M a t e n der pof uUcrcn, ca liet ratfö&sa taa hoe water* ns&gea dm vts&Mmf

®n op tte/tablj i t a d e Zijftiak ecofge ca^es&I&ks ia ver«@cvea»

fLAAT XLÖfc"

V E R K L A A R I N G

D E R P L A A T E N<

PLAAT

<m

XLIX.

Eene Brug, en agter dezelve een gebogen Maur in de gedaante van een Gebouw, van ftnkkén
blaauwen en geelen ftccn zonder kalk, zoo vast mooglijk oja eikanderen geftapeld.

P 1/ A A T

J~/»

Een Ditgcftofeco vlak Schot, als eene Ruim van een Gothisch Gebouw geichildeiC,

S a

PtAAT L I

,*

V E R K L A A R I N G

D E ; R P L A A T E N»

P. L A A T

LI.

Platte Grond van eenen kleinen Aanleg.
A. Zitbanken.
B. Opene Plaats tusfchen eene Groep van lomraergevende Boomen.
C. Sparren- Groep.
D. Kleine Heuvel.
E. Moestuintje.
F. Twee gefpaarde Boomen,
G. Tempeltje.
P L A A T

LU.

Platte grond van een gedeelte van eenen grooren Aanleg.
A. Plaats van het Hoofdgebouw.
B, Ingang.
CV Hoogte op het Eiland;
D. Brug»

V E R K L A A R I N G
P L A A T

BBB H A A T E E
CLIII

IOI

•

N°. i en 3. Twee onderfdw kiene ontwerpen voor Honigbijen Stallen,
Vele bezitters van Landgoederea Leraiiinen de Bijenteelt; doch daar men ze totnogtoe
veelal onder aanzienlijke Afdakjes plaatste, venvijderde men dezelve van de geordende wandelingen. Door nu aan de Stallen eene bevallige gedaante te geven, tanen zij zeïïs dienstbaar worden rer verfraaijingc oer partijen.
2 en 4. Platte Greinen van K°. 1 en 3,

PLAAT

CLIV.

N°. 1. Een zeshoekig Menagerie buis, In de gedaante van eene Turtfche Moskee,
as, Platte Grond.

TC

PLAAT CLV.

a

V E R K L A A R I N G

DER

F LAAT

PLAATEN.

CLV.

N°. i. Chincsscfa Gondeltje»
2. Leraissg van eane Brag» of Afiehat&ï,
3 en 4. Tuinftoekn.
4. Moslee voor eeae Porap»

PLAAT

CLvI.

N°. i k Bevallig Tuin&abiaotje, van ruw farce vervB3r«SlgiL
3» 3» 4 ea 5» Toinbanlsen ca S s t ó

PLAAT CLVIt

V E R K L A A R I N G

PLAAT

DER

PLAATEN.

CL VII.

$o, i. Een Landlijfc Wooningje, verbeeldende een Boeren Herbergje; zijnde zeet gefcbibt, om, na eene goede wandeling, tot rast en ververscbing te dienen.
3. Brug.

P L A A T

CLYIII

-

Gedeelten der binnenfêe inrigüng van Plaat CLVII.

T a

PLAAT CL-rS

I04

V E R K L A A R I N G
P L A A T

v

DER P L AA T E
CLIX.

Een kleine Aanleg.
A. Watertje voor Goudvisch.
B. Heuvel.
C. Groepje met Bloempotten.
D. Zitbanken.
E. Groep met onderfcheidene Pijnboomen.
F. Kleine Heesters en Bloemen.
G. Lange Pijnen.
H en I. Groote Heesters en Boomen.
K. Klein Gewas.
L en M. onderfcheidene Boomen.
P L A A T

CLX.

Platte Grond van eenen kleinen Aanleg.
A. Ingang.
B. Brug, liggende op twee kleine Hoogten.
C. Heuvel.
D. Tempel.

PLAAT CLXI.

VERKLAARING
P L A A T

» n

PLAATEtf.

CLXL

#o, i. Antieke Bank.
3. Tafel in denzelfden Smaak.

-

% en 4. dito Bank en Tafel.

P L A A T

CLMl

N°i 1. Een Landbols, in cencn netten bevalligen Smaak,
a. Platte Grondteekenitig inn N°. 1,

V

PLAAT CLXIIL

i.o<?

V E R K L A A R I N G

P L A A T

DER

PLAATEN.

CLXIII.

N°. I. Rustiek Gebouwtje met de Grondteekening daaronder.

!

'

a. Een Buiten-Huis in eenen Landelijken Smaak. De inwendige verdeeling is vervat
• in den daaronderflaande Platten Grond.

P L A A T

CLXIV,

N°. i. Rustiek Gebouwtje.
2. Gathisch Hek.
3 en 4. Gemakken onder eene vermomde gedaante.

PLAAT CL2ÊV.

V E R K L A A R I N G

DER

P L A A T EN.

P L A A T

CLXVV

P L A A T

CLXVI

,0.

Twee Bruggen.

Een teekenachtig Ruw Gebouw, gefchikc voor Stalling, Tuinmans-huisoFietsdergelijk

P L A A T

CLXVIL

Gedeelte van eenen Kleinen Aanleg.
A. Kleine Hoogte.
B* Graspartij met groote Stamboomen.
C. D. Vruchtboomefl.
É. F. Bijzondere Soorten van Pijnboomen.
G. Lange Sparren.
De kleine Klompjes met bijzondere Heesters en Bloemen, en overigens Boschhonc

y*

PLAAT CLXVIII*

ÏO8

V E R K L A A R I N G

PLAAT

D E R

P L A A T E R

CLXVIIL

Gedeelte van eenen kleinen bevalligen Aanleg.
A. Ingang door Hekken in den Chineefchen Smaak.
B. Heuvelachtig Eiland, op welks boogde middelpunt een Chineefche Tempel.
C. Brug, die tot het Eiland leidt.
D. Zitbanken bij het Water.
Overigens is de Grond overal flaauw gebogen, en bevallig met menigvuldige Soorten vaa
fchoone Boomen en Heesters beplant.

PLAAT CLXIX,

VERKUARI^G

, » Ü R B I, A A T E N.'

PLAAT

^

CLXiX

Aanleg van eenen Ijskelder.
Tot den tegenwoordigen fmaak van aan^ggeii behoort ook, cfat men de oppervlakte
van den grond, hier en daar, langzaam doet klimmen en dalen, en alzoo kleine oneffen^
heden, heuvels, en bergen vormt* alles grooter of kleiner, naar mate de natuurlijke hoogere of lagere ligging van den grond, en de hoeveelheid van voor handen zijnde aarde
zulks toelaten.
Veelal wordt dit het minst kostbaar eri bevalligst uitgevoerd, wanneer men eene nieuwe
waterpartij graaft; terwijl men als dan de grondfpeqie niet ver behoeft te vervoeren, en
de'gebogene oppervlakte, welke zoodanige waterpartij omzoomt, eene aangename werking voor hetgeaigt oplevert.

'" '•'.

Pij eene zoodanige yerwisfelipg van.Heuvels, is eene gefóhikte plaats voor de uitvoering
van den hier voorgeftelden Ijskelder. De Aanleg .dient: zoodanig te worden ingericht, dac
die zijde van den Heuvel, welke tegen het water ligt, tegen over het Zuiden komt,
ten einde men deze plaats tot eenen Druiveiiberg zal kunnen aanleggen. De Wijngaarden,
die men ter beplantinge gebruikt, behooren énkel -van de vroege witte foorten te zijn,
en aan ftaken van 5 tot 6 voeten lengte apgfibQn^pig.worden.

Het -fpreekt van zelf,

'dat,de beste aardde aan die zijde van den :Heuyel' .^n<i$t-gemikt worden. De Wijngsarden
zullen .ajs dan niet alleen zeer goed djagen,, i^ar 4? Vruchten meestal goed rijp ,
worden.

-

-,

• ' , . • ' <

N°, 1. Be Heuvel, tegen het Zuiden met Wijngaarden, en tegen het Noorden met
bijzondere Soorten van Pijnboomen beplant. ••' • '•
a, De Grondteekening, die de inrichting vat! den Ijskelder aanwijst.
A. De Heuvel,

°

;

:

nó

VERKLAARING

D U

PLAAT-EN.'

B. De Ingang, dien men tegen het Noorden maakt.
C. Het Keldergewelf.
D. De Zijmuuren.
E. Keldergaten, die door eene buis of hollen boomftam lucht en licht inlaten, wanneer men zulks verkiest.
F. Wandeling om en over den Heuvel.
P L A A T

CLXX.

Een bevallig Gebouwtje, zeer gefchikt om aan eene Waterpartij geplaatst te worden.
Men kan dit ontwerp op een plat fchot fchilderen, of tot eene gedekte zitplaats inrichten.
P L A A T

CLXXI.

N°, i. Een Schoon Landhuis in den Staaak der Engelfchen.

In het Onderhuis zijn de

kamers voor het huisfelijk gebruik (offices}.
s. Gröndteekening.

* , . • • • . . •
P L A A T

• ^ • „• .
CLXXjX

.

N°. r; Een Gebouw in eenen bevalligen Gothifchen fmaak.

:

a. Gröndteekening, die men met de fchaal «aar welgevallen kan veranderen, naar gelang van het einde, waartoe men hetzelve wil bouwen; hetzij een klein Zomerverblijf,'een
Jagthuis, Stalling, Koetshuis enz.

|>LAAT CLXXÏÏÏi

V E R K L"A A R I N G'. D.E'R p.L" A'A T'FJVf-

PLAAT

ï n

CLXXIII.

Een aardig Landelijk Gebouwtje, van Planken zamengefteld, doch als. van Heen verbeeld } als zoodanig gefchilderd, met Pannen gedekt, en in twee Woningen afgedeeld.

PLAAT

CLXXIV.

Gezicht op een bevallig Landgebouw, met deszelfs beplanting.

PLAAT

CLXXY.

Platte Grond voor eenen zeer kleinen Aanleg.
A. De Ingang.
B. Zitplaatfen agter eene kleine hoogte, bij het water, onder eenen Treur-Esch.
C. Brug.
D. Hoogte, met eenen lommer gevende boom beplant, van waar'een fchoon Veldgezicht.
E. Zitplaatfen, laag aan het water.
F. Groepje' met diverfe Sparren.
G. Prieeltje.
H. Affchutfel voor Visch.
I. K. L. M. en N. Vruchtboometr.
K. Kerfen-Boomgaard.
Overigens wordt zulks met Heesters, Bloemen en graf Plantfoen beplant.

'X &

PLAAT CLXXVÏ,

Si*

KJ5 R R L A A R I N O
P L A A T

una

F U 4 T E N ,

L . l i A A \ Ju

P&ete Grond voor ceiten Idefaeu Aanleg,
A. Gsfeoiwtje.
B. Grasparslj mee Stfuuhaotnen» waarosisr mes «laar stet eg> de waterpartij, en
C. Op cte Breg» gelijkreteifeop
B» Sjiés «Ie Hoogte*E. Waarop een Tompehj?.
F. Ouder aaa dsshoogp» aïja'^inplassfoa.
G. RJtoJaad,
H. Klein LaiuMlp. Ifwfsjc,
ï. Gettctra

GSM!*»

K. Vraclk- BoottrgatïrdL
M. Greep vm Pöjmilerea.
N.

> ¥ao Sparen.

O» Heesrers ea Blsetïï®.
P. Roze»- jore| van llfsas&rc Setjes?.
Hes ovefiga worde «wc grof Pkstfoua tvr *:.K*.

f L M T CLSXVïf.

* > •

V E R K L A A R I N G

D E R P L A A T E N-

PLAAT

113

CLXXVII.

ïs er wel iets aangenamer en verkwikkender in eene wel aangelegde Buitenplaats, dan dat
men onder alle gerieffelijkheden die aldaar gevonden worden, het Badhuis niet vergeten heeft?
Zeker in een brandend heete zomer vindt het zijne liefhebbers om zich te verfrisfchen; de Natuur eischtals dan Verkoeling en Rust.
De plaats om hetzelve te fr.ich.ten, moet vooral wel uitgekozen worden j dat het Water een
frisfche doorloop heeft, en geftadig van de hitte der Zon gematigd door hetRoosterwerkvan
het Bad in en uit kan doorloopen: de laate achtermiddagen zijn om zich te baden het best
gefchikt en het gezondst, om dat het Water dan zoo koel niet is dat het ons fchaden ken.
De Plaat wijst deszelfs Timmeragie aan.

.

Men komt na eenige vennoeijende wandelingen in eene fierlijke Partij van wel opgefchote
Denne- en Pijnboomen, en verfchillende foorten van Heesters, op een Plein. Men wordt
verrascht op het zien van een niet onbevallig Tempeltje.

Bij het binnen treden, vindt men een

ruim vertrek om te rusten, aan beide zijden verlicht; inwaarts vindt men een gecoepeld Badhuis met colommen onderftut, ter eener zijde een vertrekje om zijne kleederen te bergen, en
aan de andere zijde de trap naar het Bad»
P L A A T

CLXXVIÏX;

'''•"• '••

':i:" ":

Eene Landelijke Woning voorzien, van een Rieten dak. Dit. iport van Gebouwtjes voldoet zeer wel, hetzij men dezelve in de wandeling ten einde eener Laan aantreft; of aan een
Plein met hoog Geboomte, waar voor eene Sloot legt met eene Brug; of in een Bosch, naaide verkiezing of de welfrand zulks vereisqht.
Dit Gebouw kan dienen of om te rusten, of tot berging voor Bloempotten, Bollen en differente Zaaden, of andere Noodwendigheden.
De Platte Grond wijst den opftal duidelijk genoeg aan.
••-••••*

Y

PLAAT CLXXIX.

• V' Er R K L ' A A R . I N O

iiy

PLAAT

D U ' P 'L A A T E ,N..

CLXXIX.:-

Eene Hermitagie in eene Rusfifche gedaante; zij is is zeer bevallig met Riet gedekt, met
Mosch en Huislook hier en daar aangevuld; dit moet met fmaak verrigt worden.

Voor het

Gebouw fteekt het dak over zoo ter befcherming voor Regen of Zonnefchijn, als om het gezigt te behagen.
Men kan hetzelve op een verheven Eiland plaatfën.

Men zij verdacht de Natuur malies-

afzlgtig en woest te doen werken, om er eene eenzame gedaante aan te geven.
1

Is de Eigenaar een man van fmaak, dan zal hij om zijne gasten te verlustigen, in dit afzig*

tig 'Gebouw eene fierlijke en wel geproportioneerde Binnenzaal; laten maken, met &en Boeke*
kas of andere aangenaamheden, zoo als zijn genie zulks verkiest.
P L A A T
• t.

CLXXX..

Een vierkant opgaand Gebouw Coepel's gewijs twee treeden opwaarts; het is in zijne-

muren béfloóten rmet vier doorzigten ieder met twee Golommen ,.naar de Corinthifche fmaak varfc
«de eèrfté herkomst b zónder vöêtftukken,.
Men vindt vier differente Opfchriften boven dëszelfs ingang1 gepfeatsc.

. .

Dit kan naar verkieiing op eene hoogte geplaatst worden, maar voor al dat het vier lieflijke gezigten oplevert.
ü.' Eene bevallige Rustplaats in een half Góthifêhe fïrtaak aangelegt.
Men kiest het fclioööfte gedeelte van eene Partij uit, om het zoo te plaatfen dat meiii
alles met gemak en verlustiging kan befchouwen.
De beide Platte Gronden zijn duidelijk» aangewezen-

PLAAT CLXXXt.

,T E R K L'. A A R I N G'.

PLAAT

Ö> 2 ÏR

P fc A A T E

If,

CLXXXI."

Een verheven Eiland met agt Trappen opgaande, waar op eene eetivo&dige en niet; ze>r
Sostbaare Hermitagie geplaatst is, geheel vierkant,, van Teenwerk^gevlochten en met leem
en koemist bepleisterd, met een Rieten dak en Stroo gedekt, en een Schoorfleen; de Voorzijde pronkt met eene ouderwetfche Deur en- een (lukkend Venfier, zonder bijzettiiig van
ïneëi,lder licht.

-•

•''..

,

• .,;

;

Dit Gebouw legt befl'ooten aan Beide zijden en van achtereny merhoog opgaande Bóomen en Kreupel - bosch; zoo nógtans dat men op een hobbelige wég- rondom-hetzelve ka«
wandelen, en de fchoonfte gezigten kan befchöuwefr die over het Water gelegen zijn,
;

Men vaart af en aan van dit Eiland, door, middel van een welen net daartoe inger%t

Vlotje, of Pont, voorzien van een Zitbank, door middel varl een-gefpannen touw dacover de>
1'euning loopt van het Vlotje, en aan twee paaien van. het Eiland en-de plaats vast is, zoo dat
men het touw naar zich haalt.

,

;

.!

Het lust ons om binnen te treeden en den Eremiet te Bezoeken, r>p de volgende

P L A A T

C L X X X I L - •••-:•-<

'{

Bij het openen van de Deur ziet men hem zitten in zijn volle Costum, mer zijn' Brevier
en Paternoster, in befpiegeling des fterfelijken leven?-,, naar uitwijzing van zijne Huisfieradeti,
w

-

•

-

v

•

•

•

•

.

•

•

•

•
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:
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Memento More, Outaar, en Doodkist; deze laatfte is zijne Bedfïede.
De Eremiet een Ledeman zijnde, "kan"men doen1 zitten, leggen, of knielen , zoo*als men
begeert. Men kan hem bij mooi* weder ook laten- rusten r op' een*" afgezaagde ftam van een'
Boom , naar uitwijzing der Plaat.
De Twee volgende verklaringen der beide Tuin gronden behooren tot éëne Martij,, naaf uitwijzing der letters op ieder Plaat. W en X in elkander pasfenBe "behelzen eene uitlegging."
PLAAT CLXXXKf..

ii <?

VER. K L A A R I N G

PLAAT

D E R P L A A T E NT.

CLXXXIII EN CLXXXIV.

A. Het groote Huis.
B. Water Partij.
C. Stuk Korenland.
D. Groep met Sparren.
E. Berg waar op een Tempel, zigtbaar-van het groote Gebouw, over Water en Korenland.
F. Groep met Populierboomen.
. G. Groep Larife Sparren.
H. Affchutfel van Draadwerk voor de Menagerie.
I. Gemeene Latten affchutfel om de Menagerie, onzigtbaar [in de wandeling, door dien
zij in het Plantfoen ftaan.
K. Watertje voor de Watervogels.
L. Prieeltje.
M. Plein met Boomen om kleine Hokken te zetten.
N. Gebouwtje in drie vertrekken verdeelt, het middelde voor een Cijlott, de twee overige
Hokken voor het Vee, Dit Gebouwtje is zigtbaar uit het groote Gebouw, over het Water
door het Draadwerk H. en door de Menagerie j ook van het Plein met Boomen, waar onder
zitplaatfen , geteekend , 0 .
O. Plein met Boomen, waar bij een Partijtje voor Bloemen, geteekend i. 2. 3. 4. 5. 6.
P. Berg met Boomen, van waar een vrij Landgezigt.
Q. Sparren en Larix.
R. Larix en Sparren.
S. Prieel bij de Goudvischjvijver.
U. Laan met Sparrenboomen.

PLAAT CLXXXV.

'V'E'R'K'LAAiING

PLAAT

D E R P L A A T E N,

n;

CLXXXV.

N°. i. Een Kabinetje verbeeldende eene Poort met eene Frontefpies gedekt en me^ zijvleugels met opene Nisfen, men kan dezelve als Hardfteen fchilderen, op het Houtwerk, en
als men wil de laatfte keer met zand inilrooijen., 't welk veel langer ftand houdt, mits dat
het uitgewerkt en droog Hout is. Deze kan men plaatfen waar de gezigten zich het voordeeligst op doen, om die met gemak te befchouwen.
N°. s. Eene eenvoudige Burg.

Naar de onkosten die den Eigenaar er aan belleden

wil wordt dit prachtig, of min kostbaar wanneer het op plat fchot gefchilderd wordt.
Zij ffoan fchoon om op een' ruimen Aflland over een Waters op een Eiland te befchouwen, met klein Hout of kreupelbosch omgeven, en wat hoog gezet.
3. Eene Kapel die met weinig kosten gemaakt kan worden, rustende op Boomffamiraen,
en met Riet óf Stroo bedekt; een'Torentje of Klok verfiert het midden; er kan een vierkant vertrek aan gemaakt worden met een Pomp, of daar zulks katt gefchieden eene fpringende Fontein, lozende door een* mond zijn'Water, in een' daar toe gemaakte Bak als eene
halve Tombe, om het grazend Vee "te laten drinken, bijzonder als het Weiland wat hoog
legt, en Water gebrek heeft,

De zijftukken kunnen dienen of tot berging van Noodwen-

digheden, of voor Schapen om de Zon te ontduiken.
In plaats van de Waterbak kan men een Gotthiseh Venfter plaatfen, om liet Vee t<s
befch ouwen.
4. De Platte Grond van hetzelve.

Z

PLAAT CLXXXVT,

n

3

VERKLAARING
PLAAT

DER

PLAATEN.

CLXXXVI.

N°. u Een Chineesch Duivenhok; het kan ook dienen voor eene Canarie vlug?;.
2. In een fomber Bosch van waar eenige kromme paden ons onverwacht op een ongeregeld Plein brengen, kan men de begraafplaats van een oud Filofoof of Herder van dien
tijd plaatfen, welkers afbeeldfel de Term behelst. De plaats zijner rust is eenvoudig, het
zand opgehoogd en met graszoden gedekt, men kan er een paal of vierkant van oud
hout bij plaatfen, met een vers verrijkt.

PLAAT

CLXXXVII.

N°. i. Een iïëriijk Gotthisch Paviljoen, rustende op zes Pilaren, op eene hoogte van
drie Trappen,, van zes hoeken opklimmende; in het midden is een ovale Waterbak, voorzien, naar evenredigheid, met eene groote uit vier monden water gevende Vaas. Om de
groote kosten kan het zonder dezelve beflaan, als het op een Plein geplaatst is, van waar*
jnen door zes Mees- de verrukkendfte gezigren ontdek.
9a Pesïelfs Grondvlakte*.

BLAAT CLXXXVffit

V E R K L A A R I N G

PLAAT

DER PLAATE-N»

ir?

CLXXXVÏII

N°. i. Eene zeer fchoone, eenvoudig verkozen en hoog uit het Water rijzende
Chineefche Brug, in de midden, een met linnen befpannen Tent, de lambrizering of
borstwering van eene ronde gedaante en met Chineefche karakters omgeven. Men treedt
op en af met twaalf Trappen aan beide zijden , en aan dezelve' met twee Ophaalbruggen
verrijkt.
o. Welkers maaltfel in den Opftal te zien is.
3. Zoo ook in de Platte Grond, en van het geheel. Het is in dè'vorige Cahiers aangehaald, en wij herhalen het nog, dat voor al deze zoort van Timmeragiën niet voegt
bij gebouwen of fieraden van ons Lands. gebruik: maar door eene afzonderlijke inrigting,
moet de geest van den Befchouwer ongevoelig tot Het vreemde- overhellen.

Door Chi-

neefche Zitbanken, en hunne Voljéres, alles op die wijs ingerigt en'door Bosfctien geleid, met vreemde, aan dat land eigene Böonïen, beplant en over Bruggen moet men eindelijk komen, om geene de minfte verdeeldheid aan het oog. te geven, in een flil doch,
fchilderachtig oord, waar men op een ruim Water dit gevaarte ontmoet.
kelen vele niet zelden en doen ons tegenftrijdigheden

Hier in ftrui-

ontwaren, die het kiesch oog.

niet kan dulden.
Tuin-Architecten! het zij mij vergund, u'de waarheid te zeggen; de goede uitgezonderd*
vele uwer verftaan zich niet op de Teekenkunst.

Wanneer zult gij ophouden, uwe fixjve-

denkbeelden en harfenvruchten voor de ware en ongekunftelde Natuur aan te bieden, gij
durft'naauwelijks een Boomtje uit den lijn uwer geometrifche lanen wat voorwaarts zetten ia
eene fcheve gedaante om het oog te bekoren, veel min het toevallig, fohoon in Bergjes en'Beekjes te laten zien; er moet meer gedaan worden;.gevoelt hec.
BLAAT CLXXXIXi,.

iao

V E R K L A A R I N G

PLAAT

DER

PLAA'T'EK.

CLXXXIX.

Zie hier eene niet onbevallige woning voor een' Daghuurder ofJager.

Het .is van Umt

ia het lang vierkant opgetrokken, met Riet gedekt, en het houtwerk van buiten als oude
Steen gefehilderd, en gevoegd, als mede de venfters, In de glazen -van de raatntjes is natuurlijk
glas gezet. Men ziet den ingang van zijn Tuintje,,.en voor het huis ..een achthoekige Zitbank om', den Boom.
Die foort van 'Gebouwtjes is zeer verrasfend op eene eenzame plaats met hoog geboomte omgeven, welke in de wandeling voorbij hetzelve op een plein, natuurlijk voldoen.
Ophet Buiten van den Wel Ed. Heer Goll, te Velfen, kan men zulk een befchouwen, ais
ook op meer Hoffteden in ons Koningrijk»
_P h A A ,.T

CXC.

Het voorfehreven Huisjf intredende met de klink van de deur te openen, befchouwt
men de geheele eenvoudige Huishouding van den Bewoner, op al de vakken van de vier
zijden met doek bekleed, en befchilderd, en na waarneming der venfter lichten, hoe nader
aan de natuur gevolgd en verbonden, des te voldoender., en zoo veel te fchooner zal het
oog er behagen "in vinden.

De drie vakken zijn duidelijk genoeg in de'Plaat gefchetst,

•n beiroeveh geene omfchrijving

het vierde om 'de fpatie er niet bij' kunnende plaatfen, zij

het genoeg te melden, men. ziet een Jagtgeweer en Weitas, een Tafel met Theegoed, eea
Regcbank waar op een melkkan, een ftukkende kous, fajet, een mandje, ook kan ieder
haar zijn fmaak zulks verkiezen; mede een paar Stoven op elkander,'een Zeil bedekt'de
vloer,.met roode .£n blaauwe S.teenen beschilderd; wil,men bij. de,.Bedftede op de vloer,
een Wieg plaatfen, met een kleed omhangen, waarin een natuurlijk nagebootst Kind, het
zij het-Hoofdje van Was of Hout, fchoon en flapende gefehilderd ep natuurlijk gebakerd, op
het bedje, waar bij een oude ftoel en-ftoof geplaatst is, dan zal"het een-meerder belangrijkheid verwekken, bijzonder aan de fchoone fekfe, .die dan bevallig blozende zegt, he! daf
.is,aardig! he! dat is lief. T ; ; E I N , D -&

GENERAAL REGISTER VAN DE TUINSÏERAADEN.

•Plaat i. Twee Stuks nette Tempels met derzelver Platte Gronden, Pomp, Ganzeuhok, Stoel en Bank.
3. Een Landhuisje, Brug, Kapel, Vogelhds en Obelisk.
y
3. Tempels, Brug, Alcaareii.en diverfe foorten van Hekwerk.
4. Een eenvoudig Laud Zomer- Verblijf, Overdekte Zitplaats, met dwzeïver Platte Gronden, Gedenkftukjes,
Banken en Stoelen.
,
5. Eene Hermitage en een fchoon regelmaatig Gebouw, met derzel er Platte Gronden.
6. Eene fraaije Hermitage, Hek, Brug en Zitplaats.
7. Een Hoofdgedeelte van een Platte Grond yan een Aanleg,, welke verder naar maate de grootheid der
grond kan uitgebreid worden.
S. Twee Platte Gronden van kleine Partijtjes of Tuinen.

'9. Eene Kapel en Zomer Woonhuis, Bloemen Bak en een fraai Tempeltje, Stoel en Platte Gronden,
ie. Diverfe Bruggen- en Tafel, Hek, Stoel, Bank en een Chineesch Vogelhuisje.
'
11. Twee nette Gebouwtjes, Visfchers Hut en verfcheidene foorten van Lat- en Hekwerk.
32. Een Tempel en twee aardige Kabinetten met derzelver Platte Gronden, Hek- en Latwerk _en een
Chineesch Tentfchuitje.
33. Een Dorifche Tempel met de Grondlegging en eene fchoone Brug.
14. Een ruime Zitbank, IJzeren Hekken, en eene Chineefche Ophaalbrug.
15. Bevat het Hoofdgedeelte van een Aanleg, die verder naar de grooue van 't Terrein kan uitgebreid
worden, of wel binnen deeze bepaalingen zoude kunnen blijven.
16. Hoofdgedeelte van een niet groote Aanleg.

17.
18.
19.
20.
èl.

Een fraai Gebouwtje, Tuinfroel, Bank, AJtaaren en een geheim Gemak.
Een geheim Gemak, Stoelen, Bruggen, en een Tempel.
(
Tuinftoelen , Tafel, Tempel, eene fraaije Schop en een Chineefche Gondel.
Een fraai Kabinet, Chineesch Duivenhuïs, Ruïne, fraaije Bruggen en Hekwerk met de Platte'Gronden,
Eert nette Tempel naar de: Romeinfche Bouwkunde, een geheim .Gemak, eene Poort op de wijze van
eene Ruïne en eene fraaije Brug, Platte Grond en Legging. .:•
«2. Eene Ruïne gefchikt voor een Kluizenaar, Platte Grond van dezelve en eene Chineefche Brug*
23, Een niet groote doch nette Aanleg,- waar in veel afwisfeling is*
....,,•;•.•:.
'£4. Een Ho»fdgedeelce van een groote Landlijke Aanleg dieitiaar de grootte;des grqnds kanuitgebreid worden.

Plan
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25. Een Gebouwde in de Chineéfche Smaak en Vlakte van hetzelve.
26. Eene trotfche Poort, Tuinftoelen, Hekken, Bruggen van Latten e» een bevallig open Paviljoen.
27. Een open Kabinet over 't Water, en een fraai Tempeltje, Tuinbanken en Stoelen.
28. Een Chineesch Gehouwtje, Brug, Altaaren, Tuinbanken en een net geheim Gemak.
29. Een Kabinetje, Zonnefchera, en eene fchoone Zwitferfche Brug van ruwe Staaken.
30. Eene fchoone Partij van een grooce Aanleg.
31. Een Aanleg van een Boschje.
3*. Platte Grond van een Engelfche Aanleg, met een Watertje doorfneeden dat Zich in verfchiHéndss
gedaanten afwisfelt..

33t\'Ë'ên fchoönè Tempel, in de Gotthifclïe Smaak, met deszelfs Platte Grond.
34. Vier teekenachtige ruwe Hutten, die alle met Zeer weinige kosten te maak en Zija,
354 Een fchoon Gebouw "Van Smaak, en Vlakke Grond.
3& Een iChiïieefche Tempel óp eene Brug, Diverfe Tempels en Bruggen.
37. Een fierlijk Landhuisje, eene fchoone oude vervallen Gotthifche Brug, en Altaaren»
3.8. Een fraai Badhuis met deszelfs Legging Platte, en Biunengrond.
3$. Een gedeelte van een Aanleg.
4i?. Een,'kleine Engelfche, Aanlegt

41. Een bevallig Landgebrouwtjé * Hut*, Vogelhuis en diverfe Tuinbanken-;.
4*. Een fraai Landgebouwtje met deszelfs Grondlegging.
43. Een Tempel aan de Eenzaamheid gewijd, met de Vlakke Grond.
44. Eöü fchöoné Aïiatifche Tempel met de Grondlegging, en twee nette Boschhutten.
45. Een Gtittaisth Gebouwtje van Riet, Leuningen voor Chineéfche Br-uggen en eene naagebootflé Rotsin welks, holte eene Graftombe is opgericht.
46. Éen gedeelte Van een Bergachtig Arcadisch Landfcbap»
47. Bevat dé Platte Grond van het Hoofdgedeelté van *en Aanleg*
40. Platte Grond van -een niet zeer groots doch nette en bevallige Aanleg,-waar in veele aangenaam©.••
affrisfelende Partijtjes zijn*.
Plaat;

^AN

DE
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ïPIaae
49. Eene bevallige Partij met eene Hermitage, met deszelfs Platte Grond.
50. Een klein Kabinetje , Visfchers Hut, Paviljoen, en Brug.
51. Een Tempel in de Chineefche Smaak, met deszelfs Grondlegging,
52. Twee fraaije Chineefche Vaartuigen.
53. Een net Landgebouwtje, en 't zelve yan Binnen pp de wij?© van een Tempel,
54. Een paar bevallige Ruïnes.
55. Een gedeelte van een Aanleg, met het Hoofdgebouw.
•5<J. Plan tot verandering van een Gedeelte van .gen klein Buiten tusCchen welkt twee wseeen zich
.vereenigen.
:

57. Een fchoon Grafmonument, onder een oude teekenachtige Boom.
58. Eene teekenachtige Ruïne over een groot Water.
59. Een Landhuisje in de Rusfifche Smaak en Platte Grond bij 't zelve»
•60. Een open Paviljoen met deszelfs Stoelen, Tafels en Vlakke• Grond. ' *
61. Een fchijnbaar oud vervallen Tuinhuis, en eene Ruïne.
'
6a. Een Tempel van Diana, Kapel en eene Hermitage op een Eiland,
.
63. Gedeelte des Platten Grands van een Buitengoed.
J
,
,'64. Een kleine nette Aanleg, voornaamlijk .gefchikt voor bijzondere foorten van Gewasfen en Bloemen.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Eeu Chineesch Buivenhuis en Platte Grond van't zeivj?.
.-.,.;
,
Drie fraaije Grafgedenlueefeens weegens Kinderen.., ....,., .,..
Een fraai en net Gebouwtje, Batte .Grond van 'r zelve,, (Deuren en eene (Brug in £e Qotthjfslte,.Smak»
Twee fraaije Hutten.
,.vy.. ,t
Eene Antique Graftombe, Poort, en diverfe fraiiijfi Bruggen.
Een fraai teekenachtig Burgje.
...,.._.
. \ i. .
Een paar teekenachtige Boschhiutan... . _ ._
Bevat twee Platte Gronden voor kleine Terreinen^ , „._
; j
;,

iv
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Plaat
73. Een ruw onkostbaar Gebouwtje iu de Mosco-vifche Smaak, opflaande Tuinbank en Tafelj.
74. Vier Gedenkteekenen voor Honden.
75. Eene fraaije Zitplaats en eene fraaije Brug.
76. Eene bevallige Kustplaats, Graftombe, Stoel en Tafel.
•J-J. Tempels in de Gotthifche Smaak met derzelver Vlakke Gronden.
78. Eene fraaije Graftombe die met overhellende Populiers en Treurwilligen bedekt is.
79. Een plat gefehilderd- Schot verbeeldende eene oude Boeren Herberg.
80. Het voorgedeelte van een groote Eugelfche Aanleg,

81 en 82. Bevatten vier fraaije Boschhutten.
83. Eene fchoone Water-Partij'met een Eiland waarop zich eene Kots bevindt;
84. Eene Stroohut en een fraai' Tempeltje.
85. Eea oud Gotthisch Gebouw van Hout getimmerd.
86. Een net Landelijk Huisje en'ëerie fraaije Brug.
87 en. 88. Platte Gronden bevattende de. vaorile en achterfte Partij van een Buitengoed;

89.
90.
91.
92
93.
94.
95.
96.

Een net Gebouwtje, Stoel en BankeittTwee Tempels om op Hout te fchilderen en Banken»
Een Land-, en een' Gotthisch Gebouwtje, derzelver Platte Gronden en diverfe Stoelen»
Twee fraaije Gebouwtjes en Vlakke Gronden.
Coepels naar nieuwer Smaak, met derzelver Legging
Een fchoon Tuingebouw met deszelfs Vlakke Grond.
Een kleine Engelfche Aanleg, gefchikt voor een groote Tuin»Eien zelfde ontwerp, van. Aanleg,, als de vorige*.
_ .

v
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Plaat
Eeu bevallig Huisje en een paar nette Gebouwtjes, Bank en Brug.
9y.
98. Een Gebouwtje in de Oostericbe Smaak, Ruïne-van-een Gotthisch Gebouw, geheim- Gemak, Poort
Vogelhuis en derzelver Platte .Gronden.
'
*
99. Een fraai Tuingebouw en een Hek.
ico. Een prachtig Tuingebouw met deszelts Platte Grond, Stoelen 'èit Hekwerk;
lor. Eene fchoone Gotthifche Brug.
102. Grafgedenkftukken en Gebouwtjes.
103. Een kleine Engelfche Aanleg.
ï.04. Hoofdpartij van een tamelijk groot Terrein.

10*5. Een fraai Tuingebouw en een Tempel in de Chineefche Smaak, beide Platte Gronden;
106. Hek- en Latwerk voor Leuningen.
107. Eene Hermitage, of ruim Landlijk Huisje,. Platte-Grond en verfcheide zijden van't zelve.
108. Stoelen, Bank en Latwerk van ruw hout.
- • •
.
109. Eene fraaije- Kapel met een Standbeeld met de Vlakke Grond*
'
'
,
110. Eene oude Gotthifche Kapel.• • • • • *
mr. Egyptifche Grafnaald en twee fraaije Bruggen.
- , , ' - - •
ma, Eene Water- Partij.
• . > - - •

113; Een klein Buitenhuis en raw Kabinetje, Bank en Tafel.
114. Ruïne of een fchoone Waterval met derzelver Grondlegging.
115. Een fchoon Buitenhuis*
116. Een fraaije Coepel met twee verdiepingen.117. Een RusfiTche rondgaande Schommelmoolen. ; ,
118. Een zeer nette opene Coepel.
119. Een Gotthifche Coepel met eene Borstweenng.
xao. Eene zeer nette. Water- Partij.. _
>.
4
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1*2.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

REGISTER

Eene Vtsfchers Hut met de Vlakke Grond.
Een fraai open Tempeltje en Platje Grond.
Eenige Stoelen en Banken.
Een Chinewch Huisje, en een deftig Gebouwtje met cene Tafel van ruw Hou*.
Een oud vervallen Inlandsch Gebouwtje.
Monument onder een teekenachtige Boom.
Gedeelte van een nieuwe Aanleg.
Gedeelte van 't vorige welke aan een behoort.

129. Eene fraaije Veldtent van Linnen met derzelver GrondfteUing, Kroon &c. &c,
130. Een fraaije doorziende Tempel met deszelfs Vlakte.
131.. Een aardig Huisje met de Vlakke Grond, Kabinetje en Brug.
132. Een rond Paviljoen op eene fraaije Brug.
i
133. Een teekenacluig oud Gebouwtje.
134. Een niet onbevallig Tuingebouwtje.
135. Eene fraaije Rusfifche Wip, en Tuinbanken.
136". Een kleine Aanleg.

137. Een Gotthisch Gebouwtje.
138. Eene fraaije Menagerie met derzelver Vlakke Grond.
139. Een Paviljoen in grootfche Smaak en IJzer Hekwerk.
140. Ingang tot eene Surprife en eene fchijnbaar oude vcrvalle Brug.
14.1. Prieel door Walvischbeenen gevormd, met de VlakkTtïröüd.'
142. Een fraaije Chineefché Tempel met de Vlakke Grond.
143. Een kleine Engelfche Aanleg.
~*Uw 144. Twee kleine Aanleggen gefóhikt voor eene» Tuin in de Stad.
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143. Ingang tot eene CMneefche Partij, Stoelen en Bank',
146. Eene kleine Menagerie en Duivenhuis met de Platte Grond."
147» Een fraai Kabinetje in een bevallige Smaak met de Grondlegging.
148. Een fchoone Waterval.
149. Eene fraaije BTug met een Muur er op, in dé maHier van een Gebouw:'
150. Eene Ruïne in de Gotthifche Smaak o mop een Schot te fchilderen.
151. Platte Grond van een kleine Aanleg.
152. Pktte grond van een-gedeelte van een groote Aanleg.

153. Diverfe ontwerpen voor Honingbijen Stallen met derzelver Vlakke Gronden.
154. Menagerie in de gedaante van eene Turldcbe Moskee; met'ide Vlakke Gronde
155. Chineefche Gondel, Stoelen, Pomp, en Hekwerk. 156. Een net Tuinkabinet, Stoel en Banken.
, . .... „ ,.
157. Een Boere Herbergje en eene ff'aaije Brug;
158. Van Binnen in het Herbergje van Plaat 157;.
159. Een kleine Aanleg.
160. Platte Grond van een kleine en nette • Aanleg. •

161. Antique Banken en Tafels..
162. Een Landhuis in een bevallige Smaak met deszelfs Platte Grond;
163. Een paar nette Gebouwtjes, met derzelver Vlakke Gronden. 164. Een net Gebouwtje, Hek en geheim Gemakken*
165. Twee fchoone Bruggen.
IM
166. Een ruw doch teekenachtig Gebouw;
167. Gedeelte van een kleine Aanleg.
m. Gedeelte van een, kleine.bevallige Aanleg,•
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169. Aanleg van een Ijskelder met deszelfs Binnen Grond.
170. Een bevallig Gebouwtje met eene .Fontein.
171. Een fchoon Landhuis in de Engelfche Smaak met deszelfs Platte Grond.
172. Een Gebouw in de bevallige Gotthifche Smaak met deszelfs Grondteekening<,
173. Een aardig Land Gebouw van Planken en Bank.
174. Gezicht op een bevallig -Landgebouw .met deszelfs beplanting.
175. en 176. Twee Platte Gronde van kleine Aanleggen.

177.
178.
179.
180.

Een fraai en net Badhuis met deszelfs Platte Grond.
Eene Landelijke Wooning voorzien met een Riete dak, deszelfs Platte Grond en nog eene Rustplaats,
Eene Herraitagie in eene Rusfifche Gedaante met deszelfs Platte Grond.
Een Vierkant Coepelgebouw en eene fraaije Rustplaats in de Go.tthifche Aanleg met derzelver
Platte Gronden,,'
i8z. Een Eiland met eene fraaije doch niet kostbare Hermitage.
182. Dezelve van Binnen met de Eremiet &c« ,
183. en 184 Zijn twee fraaije Tuingronden welke bij elkander behoorea»

185. Een Kabinetje verbeeldende eene Poort en een eenvoudige Bnrg, en een Kapel die met weinig
kosten gebouwd kan worden, met de Platte Grond.
186. Een 'Chïneesdi Duivenhok en -eene Grafnaald.
187. Een fierlijk Gottbisch Paviljoen, met de Grond Vlakte.
188. Eene zeer fchoone en fraaije Chineefche Brug met derzelver Vlakke Grondlegging.
189. Een niet onbevallige Wooning voor een' Daghuurder of Jaager.
190. Dezelve .van Binnen pp eene .eenvoudige wijze.
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