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PLAAT XXXïlL

Eene fchoone Tempel, in de Gothifchc fmaak, maar veredeld eu verfraaid door zijns

groocfche eenvoudigheid. De Standtckening, en de daar onder zig bevindende plattegrond,

zijn, zonder verdere omfchrijving, genoegfaam voor de uitvoering.

Indien men de zuilen maakt van latten om houten ronde fchijven gefpijkerd, en met gepla-

muurd doek bekleed , vermindert dit de kosten van den bouw aanmerklijk ; men is dan boven

dat bevrijd van het fcheuren en berften der zuilen , en zij zijn tamelijk duurzaam. Deeze Tem-

pel zal op eene wat open vrije plaats, of aan hcc Y,'ater, eene fchoone werking doen*

ü PLAAT
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PLAAT XXXIV.

Deze plaat bevat vier tekenachtige ruuwe hutten , die alle met zeer weinige kosten te

maaken zijn.

N°. I Is van Boomftammen, met mosch tusfchen beiden vol gedopt, gemaakt.

N®. 2, 3 en 4 mede van Böomftamraen, en op een geftapelde lleenbrokken ; men kan daar

hout toe gebruiken en als fleen doen verwen.

Hier en daar in een bosch, onder een ouden tekenachtigen boom, of tusfchen eene groep

rijzige pijnen, of wel aan het hangen van een beplanten namurlijken heuvel, zodanig iets

te vinden doet ons aangenaam aan.

Deeze ^hutjens kunnen tot onderfch.eidett gebruiken dienen,, als tot eene fchuiiplaats voor

den regen , tot berging- van een of andere gereedfchappen , tot nachtverblijf voor dieren , tot

ectt' geheim gemak eu diergelijke.

PLAAT
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PLAAT XXXV.

Een fchoon gebouw van fmaak met eene groote aan de voorzijde open zaal , en aan beiden

zijden een half rond kabinet.

Vier zuilen draagen het fchoone frontispice. Op de einden der ftcenen trappen ftaan twee

Drie -voeten met wieropk- vaten. Eene omflandiger befchrijving oordeele ik onnodig.

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

tengoed, doch op eene daanoe gefchikte plaats zal het eene treffende werking doen.

Men ftelle zig voor het te zien over eene groote waterpartij , wier boorden krom ge-

boogen, en met bijzondere groepen van boomen beplant, het gezigt ongedwongen tot het-

zelve leiden , of over eene open gras partij , daar het gezigt aan de zijden door afwisfelende

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 ftroöm te zien, eene heer-

lijke werking doen.

Es PLAAT
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PLAAT XXXVI.

N**. 1. Eene chineefclie bnig, met een tempeltjen in dezelve fmaak, dat op het midden vaa

de brug op vier zuilen rust.

Op eene vrolijke , niet te onbefchaafde , natuurlijke plaats behoart dezelve over het water

gebouwd te worden.

No. 2. Een open op twaalf zuilen rustend paviIjo2n in de Turkfche fmaak; men kan het

op een' kleinen heuvel, van waar men een goed gezicht heeft, plaats geeven.

N". 3. Een chineesch Huisjcn aan het vrater. Het Heenen ondergebouw kan dienen voor

een berging van fchuiten, jagtjcns en tot plaatffng van vischkaren : een dubbck trap voers

naar het water.

N*^ 4. Platte grond van No. 3.

N®. 5 6 en 7 ondcrfcheiden modellen van braggjsra.

PLAAT
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PLAAT XXXVIL

N^. I. Een Cerlijk Landhuisjen ; in eene bijzondei-e, doch bevallige, finaak gebouwd.

N". 2. Halve platte grond van N°. 1.

N^'. 3 en 4 Altaaren.

N". 5. Eene fchoone oude ven'allen Gothifche bnig; dezelve word verbeeld over een

vlietend water te liggen; de boog is ingevallen, welke ileenbrokken Ixet vlietend water

opftoppen, en een kleinen waterval vormen; met enige ruuwe boomftammen is de overgang

berlleld.

Indien uien op een buitengoed een loopend water heeft, of het water door tunst kan

opgezet worden, zal deze brug eene zeer ftoute werking doen, doch bet water moet niet

te fraai, het gezigtpunt, van waar het befchouwd word, niet te nabij, en, de oord niet te

befchaafd of te nabij het huis gelegen zijn.

P L A A 'f
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PLAAT XXXVIII.

In Tiet natuurlijkst gedeelte van een buitengoed deze partij te ontmoeten zal zeer wel

bevallen ; van buiten is alles ruuw en natuurlijk en een kluizenaar fchijnt 'er zijne v^roning

gevestigd te hebben; wil men dit indedaad zo laatcn, en 'er geene meerdere kosten aan

óoen, kan dit zeer wei beflaaii, en dan zal het in zijne foort eene zeer goede bevallige par-

tij zijn ; doch wil men dezelve tot eene verrasfching en gebruik doen dienen , moet dit ruu-

we omkleedzel een fchoon vertrek met een paar kabinetjcns bedekken , tot zulk een gebruik

ingericht, als de eigenaar verkiest, en de plaats beveelt, bij voorbeeld tot een badhuis; of

laat den wandelaar langs een ruuw pad, hoe wilder hoe liever, deze buite fchors

naderen, leid hem door eenen kleinen , weinig verlichten, doorboometionderfleundenonderaard-

fchen gang; zijn tred doe veeren los fpringen , die een paar deuren openen; in eens be-

vindc hy zig in eene fchoone zaal , uit welke hij eene lieflijk lagchende partij

befchouwt; ik twijfel niet of dit alles zal aangenaame gewaarwordingen in zijnen geest op-

wekken.

PLAAT
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PLAAT XX.

Gedeelte van een Aanleg,

A. Grootlle hoogt? van het gcboogcn eiland, 't welk met twee bruggen aan 'c vaïte

land verbonden is.

Een tempeicjen van eene rijzige gedaante zal op deze hoogte wel voegen: die hier geheel of

gedeeltelijk zig boven hec groen van byzondere Pynen, en andere boonieii te zien verh-.f-

fen, zal op de wandeling ons deze partij bevallig tekenerr.

B. Kleene Verhevenheid, van waar het water, de brug, en het tempeltje in het oogvalFefl.

De grond is ora het water met ongelijke hellingen en hoogten geboogen ea roet ondcrfchd-

de füorten van Pijnen , Populieren , Treurwilligen , bontbladigc en andere boomen beplan;.

Bij C. loopt de wandeling over eene hoogte, welker helling zig langfaam in 't water

verliest.

PLAAT
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PLAAT XL.

JL Ed ietai^ waESjaBrrgesi , "x -ür-:.^ -;':.: een r.^z.:siit ^r.-rt: wzs; vac ioder verfchü-

B. Tsi<«as> hoRcI, o? welkes eea eesgaelr":' ;;' i.rienifa barüea gcplaast voiden.

C- BffiJTTFi ]b£sn«3, 3gi£r v£]^£a ^ex eiaoe dsr fdn^'bssjs beek sg veiixrp:, 021 ron

SCEse jSxiss m de yimiüfltng ^igt^ssr is.

D. Koasze m óe wsaèiSa%^ «aamges de WgSanTiBg hÊn^sam ri^

E. r. 22rt!S»d«a.

I; : - . ; sr~"-££ ii Ixr^'si^ rl^::£3a£: iet ejn^e ca- ee©e 'redaereiAeid is bet

tss oog T:"''.r- 1^5 r.;;":*-'-: ':;':::— i.2: mees: -rm bioejeDae HeescerF . Pijaen . ea

WPET fcer airsr: . .
- --: .•'. _ :-?eaj co tóoesB&a^enSe boomen, en roonü sdtt

PLAAT
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