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VERKLAARING der PLAATEN. 9i

PLAAT CXIII.

r. Een klein Buicen-Huis, voor een Zomer- Verblijf, op een klein Landgoed.

De Gallerij, die eenen bedekten omgang van onderen formeert, wordt door agt houten kun-

fteloze Zuilen gedragen. Door het halfronde in drieën gedeelde Dak- raam, komt men op de

Gallerij. Het Dak is van riet. De ftandplaats behoort open en doorzigtig te zijn.

2. Ruw Kabinetjen.

3. Tafel, Stoel en Bank.

P L .\ A T CXIV.

Ruïnen.

Waar men zoo veel verval van water heeft, dat men het over dezelven dooreen gemaakt

Canaal kan doen lopen , en aldus eenen Waterval kan vormen , zal het eene treffende wer-

king 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 Ver-

gaderbak mar boven te pompen, en het dan flechts bij enkele gelegenheden te laten lopen.

O PLAAT CXV.
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PLAAT CXV.

Een klein Buiten -Huis, welk door zijne edels eenvoudigheid zeer bevalt. »

PLAAT cxyi.

Een Koepel , met twee verdiepingen : beneden in drie vertrekken , waarvan het een eene

Keulvcn, en boven in twee verdeeld.

De Boven- verdieping heeft drie Inrondingen, ieder met twee Zuilen, en van voren met

ijzeren Hekjes, waardoor drie uitgangen, om in de vrije lucht te zitten.

PLAAT CXVII.
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PLAAT CXVII.

Een rusfifche rondgaande Schommel - Molen , waarin agt perfonen , in vier van teenwerk

gemaakte Zittingen , te gelijk hec genoegen kunnen hebben , om deze beweging te genieten.

Twee menfchen kunnen die werktuig gemaklijk, in eene langzaame of fnelle beweging, naar

verkiezing, houden.

PLAAT CXVIIL

Een rustiek Gebouw of Koepel , om de koslte van het Zomer - faifoen te genieten.

Het moet ftaan op een verheven Bergje, zoo wel gcplaast, dat men hec fchoone van eenen

wel ingerichten aanleg door deszelfs Boogen met verrukking kan befchouwen.

Zijn maakzel is zeer eenvoudig. De Kr,p en Lantaarn rusten op ongezaagde Boomflam-

men. De Voering is van ruw Hout en Kneppels, onderling verbpnden. Rondom de

Stammen plant en bindt men geurgevende Bloemen,

J
O a PLAAT CXIX.
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PLAAT CXIX.

Een Gothifche Koepel met cenc Borstvveering, in denzelfden fmaak, met Aioë of andere

gewasfen in Potten op de hoeken.

Zo men dit Gebouw niet verkiest van ftcen te miaken , kan het van fchoon droog

greene Hout, recht op en neer gaande, dat beter voor het inwateren is, gebouwd,

en door de korst als duiflleen of andere oude foort gefchilderd worden, en het Omwerk

kan van ccne foort van roodc paarsachtige Steen en Hartfleen gemaakt zijn.

PLAAT CXX.

Eene Water- par tij, voor denzelfden Grond ontworpen, als Plaat 112 van het vorige Stuk:

doch deze is reeds gekozen en wordt dadelijk uitgevoerd.

A. De Ingang.

B. Zitplaatfen.

C. Brug , liggende op twee hoogten , zoo dat raen 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.

I, Groepje Laurier- Sparren.

De ganfche Partij ligt langzaam gebogen, zoo dat 'er gcene effene vlakten zijn.

PLAAT CXXr.
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