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PLAAT XLIX.

Eene bevallige Partij , mee eene Hermitage.

De Hermitage zelve is gedeeltelijk van oude fteenen opgebouwd, en met riet of flroo gedekt;

ïiet agtergedeelte is van ruuwe boomtommen, met gevlogte willige takken tusfchen dezelve ; de

daaronder geplaatfte platte grond verklaart de verdere inrichting van het Gebouwtjen; voor het-

zelve ligt een ftukjen Bouwland, door een Beekjen ingeflooten , dat, met het Brugjen, over

hetzelve gelegd, gevoegd bij de groepen van fchoone boomen deze Partij bevallig doet

uitkoomen.

PLAAT L.

N''. I. Een klein Cabinetjen, dat op een afrtand wel tekent, en met zeer geringe kosten te

maaken is.

N°. 2. Visfchers Hut van ongefchilde boonuTammen, met vlegtingen van waterwillig aange-

vuld, gebouwd, en met gedroogde waterplanten gedekt, onder enige populieren door water-

Avillig 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; op

eene kleine hoogte zal dezelve eene goede werking doen.

N*^. 4. Brug van bemoste kneppels.

PLAAT LI.

Een Tempel in de Chineefche fmaak ; veele kleinigheden en verfieringen van latwerken , waar-

mede Tempels in die fmaak veelal overladen zijn, worden hier niet gevonden; het gemis daarvan,

oordecle ik dat de meeste Liefhebbers goed zullen keuren; het aanzien is nu ftiller en ftatigcr,

terwijl het zelfs op een goeden affland regelmatig blijft tekenen, daar anders de latwerken, zelfs

op een kleinen affland de tekening verwarren.

Op eene open plaats, van waar de gezichten niet al te ruuw natuurlijk zijn, zal dezelve wel

voldoen. s

F PLAAT
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PLAAT LIL

Bevat twee Chineefche Vaartuigen; liet 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 toeüemmen dat

dezelve veel bevalligheid, en gemak te fanien vereenigen , waarvan deeze beiden , vooral de bovcnile,

tot een bewijs vertrekken.

PLAAT LUL

N**. I. Een Landgebouw, waarvan het overbekende rieten dak op bemoste boom.fliammen

rust ; de wanden van het gebouw zelf zijn van oude fteen of planken , die als oude fteen gefchil-

derd zijn, vervaerdigd; bij de opening der fchijnbaar oude Deur, word men verrast doo? een zeer

nette en geordende Koepelkamer, welke in doorfneede bij

N°. 2. Getekend is; — het fiukadoorwerk is wit en blaauw, 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 verrasfchen*

PLAAT LIY.

N'^. I. Eene bevallige Ruïne.

Dezelve kan in natuur uitgevoerd worden, tegens eene hoogte, waarop de wandeling van de'

tegen overgellcide zijde loopt, zodanig cgter, dat men eerst op een goeden afrtand deze partij

van vooren gezien heeft, en ter zijde heen wandelende, eindelijk van agteren bij het Torentje

koomt, van waar een goed gezicht behoort te zijn. — IMen kan dezelve ook op plat fchot

fchildercn en onder enige boomen tegens eene hoogte plaatfen ; het torentje behoorde egter wo-

zentlijk te zijn.

N?. 2. Een Ruïne, welke toe cnderfcheiden eindens kan dienstbaar zijn,

PLAAT
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PLAAT LY.

Gedeelten van een Aanleg, met hec Hoofdgebouw, liggende cusfchcn den hecrcnwcg en ccn

water, daar veel doorvaart is.

A. Ijzerhek op eene gemetfelde Brug.

B> 2^andplein, met twee rijen hooge lommerrijke Boonien.

C. Hoofdgebouw.

D. en E. Stalling, Koetshuis . Tuinmans Wooning.

F. Ingang tot de IM'enagen'e.

G. Water in dezelve.

H. Gebouwtjen en Hokken voor het Vee.

J. K. L. Partijtjes voor bloemen.

INI. Grasveld mee hooge boomen , waaronder banken,

N. Roozenklompjê.

O. Koepel aan het Water.

P. PvCTte Laan langs het water, met boomen aan de ecne zijde.

Q, Onbeplant Ci-asveld om het gezicht der doorvaart te behouden.

R. Brug.

S. Prieeltje.

T. Tempel.

U. Bloemen partij.

V. Priëeltjen.

W.Klompjen populieren ; van den kant van den weg büjft het water onbeplant ,
dus open grasveld.

PLAAT
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PLAAT LVI.

Plan tot verandering van een gedeelte van een klein buiten , tusfchen welke twee wegen zich

verëenigen.

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 , tusfchen 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 : tekenachtig zal het gezicht op de laatfte letters zijn.

Q. Speelplaats voor kinderen , Kegelbaan, Schopftoel, enz.

R. Geheim Gemak.

S. Open plaats op een grasveld, voor een linne Tent, waaruit een fchoon Landgezicht.

PLAAT
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