
M A G A Z Y N,

AM

T U I N-S I E R A A D E Pf.

CEKOLEUR».

NO.
3.

TB AMSTERDAM, by JOHANNES AI.LART,



Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Research Library, The Getty Research Institute

http://www.archive.org/details/magazijnvantuins03laar



VERKLAARING der PLAATEN.

PLAAT XVIL

N', I. Geheim gemak, agter eenen Gothifchen toren verborgen.

N". 2 en 3. Alcaaren.

N*. 4 en 5. Een Tuindoel en Bank van ruuwe ongefchilde boomflamraen.

N». 6. Een fraai Gebouwtjen, in de Chineefche fmaak, met eene bedekte Gaanderij.

'*9.
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t« VERKLAARING DER PLAAT EN.

PLAAT XVIII.

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.

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 boomilammcn on-

derfteund.

N**. 6 en 7. Bruggen , N°. 6, van latten en N°. ^ van kneppels.

PLAAT



V E R K L A A R I N G D E R P L A A T E r?. 15

PLAAT XIX.

N*'. I en a. Tuin-ftoelen ran ruuw hout.

N"'. 3. Een ronde Tempel, door zestien niuwe boomftammen gedraagen, en met riet gedekt;

dezelve moet op een ongekunfleld pickjcn grond gebouwd worden.

N**. 4. Platte grond van N^. 3.

N". 5. Gemaklijke Schop -doel, de paaien van boonidaramen, de zitting van gevlogten hout.

Men kan deezen Schop -ftoel op twceërlije wijzen gebruiken, namelijk zoo dat alleen de perfoon die

geflingerd wil worden, in het ftoelcjen zit; en ook zoodanig dat, behalven deezen , aan elke zijde nog

een perfoon (laat , met de voeten op de punten van de fchop , en zig met de handen aan de touwen

vasthoudende. Deeze geeven, dooreene fungerende beweeging voor- en agterwaarts met hua

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 Vaux- halls en diergelijke

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 he-

vigheid van het flingeren 'er van af mogten vallen, in het net zouden gevangen worden.

N'*. 6. Eene Zuil, verfierd met bloemkransfen ; het opfchrift duidt het oogmerk aan»

N°. 7. Tuin-ftoel van ruuw hout,

N**. 8. Tafel van ruuw hout.

N?. 9. Chineefche Gondel.
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80 VERKLAARINGderPLAATEN.

PLAAT XX.

N?. I. Een Cabinet, in de gedaante van een Gothisch lleenen portaal.

N^. 2. Chineesch Duivenhuis; het word zodanig tusfchen het hout geplaatst, dat het boven de

paal uitftekende gedeelte alleen zigtbaar is.

N°. 3- Gothifche Ruïne , dog van binnen als eene ronde Zaal en Cabinet ingericht. Het flaat

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 maaken en

als fteen fchil deren.

PLAAT



V E R K L A A R I N G D E R P L A A T E N. 21

PLAAT XXI.

N". I. De ecrvvacrdige , naar het aloude gevolgde ,
gedaante van dezen ronden Tempel fchijnt

door de Romeinfche Bouwkundigen zelve daargefleld: de architraaf word wijslijk weggelaaten;

want al te veel lijsjens en kleinigheden beneemen het grootfche en trotfche in buitenwerken; cene

wel gekoozen vrijheid is vooral in iets, dat op groote afftanden gezien moet worden, noodzaak-

lijk; 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 ftaan.

De kolommen kunnen van digt bij de andere gcplaatfte latten , waarom wel geplamuurd fchil-

derdoek gefpannen is, of die met kalk of pleister bepleisterd zijn, vervaerdigd worden — dit ver-

mindert de kosten aanmerklijk, en men is bevrijd voor het fcheurcn en werken van 't hout.

N°. 2. Halve grondvlakte van N^. i.

N". 3. In wandelingen , die eniglints lang zijn, ook in de nabijheid van een Koepel, Tempel of

ander Gcbouwtjen, is het noodzakelijk hier of daar een geheim gemak te plaatfen; om het wan-

llaltige van een diergelijk ding wegteneemen , is men bedacht geweest, het onder andere gedaanten

te doen voorkoomen — deeze verbeeldt een Gothisch Gebouvvtjen, dat wel zal fliaan, als het van

buiten omkleed is met de groffte ftukken kurk , die men krijgen kan , ieder (luk naar de tekening

gefatfoeneerd, met fcherpe bijtels en zaagjens , en met houte pennen aan 'c befchot gchegt; ver-

volgens als fteen, doch zonder glans gefchilderd ; dit , wel uitgevoerd zijnde, kan het oog zelfs op

een kleine afftand, geen onderfcheid tusfchen die en natuurlijken fteen zien.

N°. 4. Grondvlakte van N°. 3.

N". 5. Op de minstkostbaare wijze , kan men ten einde eene laan of ander gezichrpnnt op

cene kleine verhevenheid deze kleine Ruïne plaatfen op een uithoekjen ; bij het vvat^r tekent de-

zelve ook zeer wel; zij is van ruuwe ongefchaafde planken, volgens deze tekening in een gefpii-

kerd en uitgezaagd, te zaamen gefield; vervolgens met menie geverwd, niet uitgezogtc fpaanen en

hairachtigc wortels befpijkerd, volgens de tekening heider en kragtig, met behoorlijke kleuren

van li^hc en bruin befchilderd, zal het wel flaan.

N°. 6. Eene fchoone en wel geordonneerde Brug, van geelen en blaauwen fteen gebouwd of

als zodanig gefchilderd.

N. 7. Grondvlakte , en de bewerking nader aangewezen. .
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PLAAT XXII.

N". I. Ruïne van een gecstlijk geilicht , waarvan het binnenvortrek is blijven liaan; een Klui-

zenaar heeft hier zijne wooning gekoozen; hij heeft, voor de koelte, op drie boomftammen

voeten van den muur , of het fchot , een rieten dak aan de Ruïne gehecht ; het gantfche gebou\

kan door drie fchotcen van hout gemaakt worden , nevens de (loep, zitbank en leuning, alles in ds'

aangeweezen gedaante oud en vervallen gcfchildcrd.

N**. 2. Grondtekening van N°. i.

Dit Gebouw kan ook voor ecne verrasOng dienen, op de volgende manier:

De ei^-cnaar met zijne gasten, tot voor deze fchijnbaare Ruïne genaderd, zendt iemand om aan te

bellen • deze trekker moet met wclgemaakte veeren verbonden zijn, die twee deuren, welke men

daar niet vervvachcede, in eens openen, en een net en zindelijk zomervertrek aan het oog vertoo-

nen, waaruit men ondcrfcheiden vrolijke gezichten heeft; de grondtekening verklaart dit verder;

dit werk is me: een wijkende voetmaat verrijkt, om gemaklijker de perfpectief te verllaan, die op

zestien voeten afibnd derbafis genoomen is.

Een ervaren en in de beoeffening der kunst grijs geworden fchilder verzoekt mij , zijne jongeren

en minder geoeifende 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 affland onzichtbaar zijn, of het gezigt verwarren; dus de partijen zo groot mogelijk te nee-

men, een groot en breed licht, de fchaduwcn niet al te donker; in de plooijen der gekleedde beel-

den niet te veel werking; op de ligte partijen weinig donkere doorfneden te maaken : de hoofdenmet

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 weJllaande Chineefche Brug,

t>LAAT



V E R K L A A R I N G D s R P L A A T E N. 53

PLAAT XXIII.

Een niet groote,doch nette Aanleg, waarin veel afwisfeling is.

A. B. Zijn grasvelden, met bijzondere foorten van pijnen en andere groenblijvende boomentu

heesters beplant.

C, D, E, F, G en H. Partijtjens voor bloemen, en kleinblijvende bloeijende ftruikjens,"

I. K. Hooggroeijende, bloeijende en bontbladige Heesters.

L , INI en N. Vakjens met verfchillcnde vrugtgeevende Boomen.

O. Plein , waarop in het midden een lommergeevende boom moet geplant, en banken raoetea

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 hijacinten,

narcisfen , renonculen , 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 ftaaa.

V. Geheim Gemak.

W. Zitplaats op een Grasveld.

X. Eiland met populieren beplant.

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

zorgen dat de glooijingen niet te (teil loopen.

PLA AT
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PLAAT XXIV.

Een Iloofdgcdcelte ran een f^rooten hndlijken aanleg, die naar de groote des gronds kan uitge-

breid worden.

A.. Rond gebouw nicc ccne bedekte gaanderij om hetzelve, rustende op colommen, (taande op

een fchicreiland , en enige voeten boven de oppervlakte van het water verheven : het fchiereiland

is met laage flruiken 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 loodlij-

m<r 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 visfchers Hut, aan den oever half onder 't hout verfchoolen, het boschachtigc ftrckt zig

tot aan en tegens het eiland, D. het welk met een beckjen doorfneden is, uit.

E. Boeren- werf, waarop Boeren -huis. Schuur, liooi-bcrgen , enz.

F en G. Vrugtboomgaarden.

II. Beijenflal,

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.

PLAAT
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a- J. iLt.^RT, Boek'^fckoper te Amderdam , is in den Jart tSai fjn de Pers geköfflW en l!8m ratcmi&ii
U VtrhandrUngen VM 't Genoocichap, tot Verdediging v«n den Christelyken G od»-d i e n*T, In '«Hsge, doop

.'•ftyir , i'eiih. Claris/t-, Booth , Sppsns , tn Molltr , voor de Jareni799en 1800, 3 ftukken, (metSCHEüRXEXlindenHMig.)
TJ. Saiaurkur.di^t. l^erhctHdeUngeH vaii de MaatschappY der Wetenrchappen te Haarlem, ifte deel, 2de ftuk, met pi.

III. K II' U w 11 yerUoitdi'.ingen van 't B A.T X A f S C H G E N O O T s C H A P der Proefondervindtlyke fyyibegeertt , te Rotcerdim»
groot quarto, ?dc deel, met pla«en.

yV. H. M u M

T

I N G « F. , Pro/. ;<-• Graningen , Gcfchiedenls der Mensihheiii naar den B Y Be l , ifte deel.

'v. E. J. GR';f. VK, Prof. te Fratselier, de Brieven van PAULUs, uit 't Griekacb vertaald, met aamneridiigen, ade déelj.

be'.uizfnds den Eerjlen Brief aan de Corinihitrs.

^I. Vauhr i.ANDscHK Hls roR IE, vervattende de Gerdiiedenisfen dtr Vereenigde Nederlanden, ten rervolge vaa\

WaGk NAARS f^aJerlandfche Hiitori* , Jófte en 27fte deel, met plaaten.

VIL. D c Rkpubliek okr VHRKENIG0E N E» E Ri A ND E N ,. zjnds de Noord- jiilttrikaanfthe Onhutetiy tot op den te--

genwoordigen tyd , löfte en i''fte deel , met plaaten en pourtraiten.

VIII. N ALCHZl NGE N voor de yaderlomifche Hisltrie van J. Wagen aar, door Mr. H. VAN WYN,,2de deel.

I\. Jf. Stuarx, Romeinfche Gefcliiedenisfen , lïde en lode deel^ met plaaten en ksarten.

X. Alkander de l-^eroveraar , door Dr. Fbssi-eR. Uit 't Hoogduicsch, door M. Stuart.
M. Beknopt Handboekje der l^adcr/andfhe GefMedenisfen , door C.v. D.Aa, ia". 2de en jde deeltje, met plaaten en pourtrait«ti»

"Sli. V. W E I L A N D , Ncderdiiicsch Taalkundig Woordenboek. Letters B. C. D.
Tflil. Reizt voü diit jongen Anacharfis door Griekrnland, vertaald door M. Stuart, met plaaten en kaarten, 10de deeL.

MV. J. CoocK, Reiie rondom de Waereld, vei-oiald door J. D. Pasteur, 8fte en yde deel , met kaarten en plaaten.

Geheel volledig zo als de origineele Engelfche Editie,

XV. F. L Graave van StolbeRü, Reis door DuitiMand ^ Zwitjerhtid y Italièp en Siciliè'n, vertaald door J. LuBLINCK,
de Jonge, met platen.

XYI. G. Stao NTON, Reis van Lord Ma CA.RTNEY, naar CHINA. 6de en 7de deel, met aUe de fchoone platen en kaarten,
zo als ie in 't origineel voorkomen.

:\V1I. Heize van de la PéRouzE, in de Jaaren 1785 — J788, met platen, en kaarten. Naar 't Fransch, Ie. deel, door
Mr. ƒ. v. D. L 1 N D E -V , ^idy. te Amjlerdam.

X'€iU. //ondolinga-Rds r.iar den Stillen Oceaan, onder 't bevel- van- James Wils-on. Uit 't Engelsch. Met kaarten-

ei pUaten, ifte en 2de deal. Met eenen J'.rief ever deze en foortgelyke ondernemingen, ten omen tyde, ook in ons Va-
{ior'anü. Uaor J. Hbringa F.. '/,... Hoogfeeraar te Uireeht.

XK. W. G. B.n.ow.NE, Nieuwe Reize naar de binnenste gedeelten van AFRIKA, door Egype , Syrië en Ie Dar-fo»r, v.'aar

i«mm.T te vore;i enig Europeaan heeCt gereisd. Gedaan in den Jaren 1792— 1758. Naar 't Engelsch, ede deel.

XX, De StMtKiindige Handhaving van der Ingezetenen Gewondheid en Leeven ; aangegreezen en in eenige proeven voorgedragen,
door M. VAN GkuNs, filed. DoSor, Profesfor , Jrthiater. eic. te Utrethl. Uit 't Latyn vertaald, door H. A. Bake,
HeJ. Doe. Prtrietl. etc. te Lcyden. Met byvoegende Verliandelingtn van den Schryvcr en een Brief van den Vertaaler.

XSL IIuisziTTii ND Le VKN, bevattende eenige MengelftofFen- over afzonderlyke en, voorheen, weinig of niet bewerkte
onderwerpen , betrckiyk tot de Letter- , Historie- en Oudheidkunde van Nederland ', door Mr. H. vanWyn , 1 Ite deel , t fte (luk,.

:;.Mr. To'reclen van de Staats o .M wenteli NG in F R A N KR Y K, i:de en 13de deel,- met pliaten en pcutraiten.

;{\M. KortjSchsts der Franlche Omwenteling, door een Genoutfchap van Latynfche- Schryvers.

1{.MV. IIu isjIOUDKU .NDiG H aNDB.oek, voor den. Stedeling en Landman, in 4 deelen, met naar de nabuor getekende en.

gocouicnrde plnatcn, ïde acel.

WV. G. Car-tf. r, Belsr.gryks Gefchiedenis van 't verongelukken op de Kaffers Kust, van 't Eng, O. X SMp de Grosveniir.
:>;;x<v;i. P l.i; taRCHcs, de Leve.-is van doorluchtige GRIEKEN en R.OMEI N E.\' onderling, vergek-cken, uit 't corfpronglyk.

Grieks, geheel op nieuw vertisld, en met zeer veele aintckeningen opgehelderd, door E. Wassenbergh en H. Bosscha ^

Hiogleeraren te Franeker en JHarder-vyk , 9de deel, met pourtrai:en.

.''.WTI. Het Leekeen vau üuonaparte. Nsar 't Fransch , door Mr. J. v. D . L l N D B N „ jirfw. « >!f*i/?i."rohm , ï ftukjos met plaaten,
/..NVirii Bu." i-os, de. aljjeraeene en byzondere Natu'.irlyke Histarie , 19de en softe deel, io gr. 4"., met naar 't leeven gecou-

leurde en o-agec juleurde afbeeldingen.
y\l\, . de Nacuuilvkï Hist rie'der Vogelen , «fte dsel, insgelvks rr.tt gecouleurde en .ongec. pi. ie gr. 4*.

XXX, J. F. Marti .\lt , Koi-t Ondevwys in de GeoGRAiy of AARDRYKSliU .nde. Overzien en uitgebreid, door
A, V. D. B;:RG, Pred. te. Arnhem. Met kaartjes.

XXXI. Dt Ceichied.'njs de/ ],\co8YN en", verkort. Boor den y^Jr B A R RUEL.
X-XXII. F'R ;: vi LLi; , I-jve.-isbefchrvTinjen van B r.R o s mdk K 1 n D oRKN , of voorbeelden voor de Jeugd ,. om te dienen f-oti

con kcibock, en t-Dt; or.devv/ys vo-.:r Kinderen, in 11". met plaatjes, ?.de deeltje.

XXXin. M .-VR IA,, of 't ongcluii vrji Vrouw te zyn. Door M. W o lls TO N e c R A rr GOODWIN. Uit 'c Engc'sch.

V. Gedichten van J. üv .StoI' Pi- la a-r, liuiist Euaitg. Dienaar in de Gereformeerde Gemeente te Gi,i-r,i<h^m.

V. C Ji A A R , P ^; T :•: R IH. Trci-.vfpsl. Door A. Krakt.
r. TifARTi N'i-T en Y. D. UüRO, WÏèiiw Gsfchenk voor de Jetigd, "de ftnkje.
I. Ma ga:'; VN va-i Gt:f;W.edcn:sf^n , Romaas.cn Werhnolen, 7de deel, met plaaten.

!. Z;>. -3ih!io:hick v...; V .-^li-'c en SmatJi , kl. 12". 5Qe dcfiltje , met plaatjes.

2J\MX. Uicn .\ttas G ."J ,
'

^i van Karel Gkandison, op nieuw vertaald, met plaaten van yinheUt , fde dcêl:

XL. — • ^- f :.; Vin Clarissa Haklowr, o? nieuw vertaald, met plaaten van Vi^ikeles ,
4dedec}i

XU. Poi'RTuAiT \in V.C. L. P. VAN DK Spikgel,, hotflen Raajffifionaris van Holland. Proefdmklteo met enzoii-Jcr

letters fn crdir.-.-i're «ïiuiKen.

KP, .VtcLKc-l VUl, >:!IL XV. y!Ni. X'i:. XXXIL XXXV.I. zyn Üians geheel compleet.
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