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IN  ’t  midden  van  delë  fîetmen  a  een  groot  Pedeftaal ,  waar  op  4  een  Piramide  met c  het  afbeeldtfel  van  den  Hertog  van  Arem berg  en  Aarichot,  d’  eerfte  aanlegger  van  dit  Perk;  en  agter  de  ielve  d  een  groot  doorlugtig  Pavillon ,  beide  hem  tereerenen 

ceuw'iger  gedagtenifTe  van  dit  heerlijk  werk,  het  geen  men  hier  door  in  ’t  verlchiet  fiet ,  opgeregt.  Ter  linker  Tijde  van  de  voor¬ 
grondt  liet  men c  de  ichrandere  Wetenfchap  van  Teken,  Schilder,  Meet  en  Bouw'kunil,  verfelt  met-Tle  fcheer  en  plantkundigeHovenier, 

die  dagelijks  te  Tarnen  met  een  onvermoeiden  arbeidt  en  ijver ,  niet  fonder  groote  magt  van  volk  en  kollen  dit  perk  vermeerderen ,  verbe¬ 

teren  en  op  het  volmaakfte  onderhouden  ,  aam  Apollo,  h  Diana  en  andere  Goden  en  Godinnen,  die  eenige  luyller ,  voordeel  en  ver¬ 
maak  aan  naar  werk  kunnen  geven ,  om  haar  gunft  en  Tegen  bidden  :  Elk  van  haar  Tchept  hier  in  To  groot  gevallen,  datTe  niet  alleen  haar 

verfoek  gunllelijk  toeftaan,  maar  beloven  alles  byte  brengen,  wat  maar  iets  tot  bevallijkheidt ,  welllant,  vermaak  en  voordeel  van 

hier  aan  kan  toedoen  :  &  Apollo  ,  met  de  Son  en  Maandenring  verfien ,  belooft  haar,  als  hy  van ’t  mennen  der  Sonnewagen  vermoeit 
Tal  fijn,  op  14  haare  ParnalTus  Berg  te  Tullen  nederdalen  en  fig  aldaar  met  de  negen  Muien  te  vermaken  ;  h  Diana  r  Apolloos  Sulfer ,  met 

Maan  en  jagt-tuyg  verfien ,  belooft  haar  na  ’t  afleiden  der  Manewagen,  niet  alleen  met  haare  tegenwoordigheidt  te  Tullen  begunlf  igen , 
maar  v/il  lelfs  ook  met  haare  Jagt-Nimphen  in  haar  Jagtperk  en  16  dierguarde  haar  met  de  Jagtvcrluftigen  ;  en  beide  beloven  ly  haar  by 

beurten  en  in  mate  nooyt  te  lullen  onthouden  d’aangename  Son  en  ManeTchijn  ;  ''Diana  van  ‘  Iris  gevolgt ,  belooft  haar  van  gelijken  noyt 
om  de  vercjuikkende  regen  verlegen  te  lullen  laten  ,  maar  haar  Hof  te  verfrilfen  en  haar  Water-Goden ,  Fontein  en  Bron-Godinnen  fo 

veel  waters  te  verfchalfen,  als  ly  tot  nut  en  kunlf  van  haar  werk  van  noden  lui  lcn  hebben.  Ter  regter  zijde  fiet  men  een  grijfe  Water- 

Godt  met 'een  Bron  en  Fontein-Godin ,  die  elk  om  lf  rijdt  haar  gunlt  aan  haar  Toeken  te  bewijfen.  GT  Eerfte  fchenkt  haar  met  een 

volle  kruik ,  niet  alleen  overvloedig  het  fchoonlte  water ,  maar  ook  de  fchoonlle  Vis  inhaar  Graften  en  Vyvers.  lm  De  kalle  rullen 

nooyt ,  om  door  kunlf  en  natuur  haar  werk  te  verrijken ,  en  ontallijke  Water  ja  Wonderwerken  aan  d’  oogen  der  aanfehouwers  te  verto¬ 
nen,  die  Hof  en  Hert  even  leer  verquikken.  "  Een  der  Boom  of  Bos-Goden  door  Bachus,  Ceres  en  Pomona  met  overvloedt  van  Ichoonc 
Vrugtenindit  Perk ,  tot  dankbaarheidt  van  fijne  befchutting  belehonken  ,  fietmen  klaar  agter  met  alle  minlijkheidt  fijnbelchuttingen 

légen  verder  aan  haar  beloven  ;  willende  haar  Plantagic  met  groene  en  digte  lommer ,  fo  wel  tot  vermaak  als  belchutting  voor  alle  on¬ 

gure  winden  en  fchadelijke  dampen  rijkelijk  laten  begroeijen.  "  De  dappere  Mars  hoe  onrullig  en  verw'oellende  hy  ooyt  ofooyt  geweclt 
mag  fijn  ,  heeft  inde  fchoonheidt  en  vermakelijkheidt  van  defe  plaats  To  grooten  lult  en  welgevallen  gevonden ,  dat  hylè  alrijdt  voor  t 

alderminlle  fehenden  van  fijn  moetwillig  en  alvernielend’  Krijgsvolk  heeft  belchut  en  nog  belooft  te  belchutten  :  P  de  dtie  Gratiën  en  •? 

andere Hemelingen  over  fo  veel  Tchoonheden  en  bevalligheden  van  dit  Perk  op  t  aldcrhoogfte  vernoegt  en  voldaan,  Hellen  t’  Tarnen,  ten 
dank  en  eere  van  Hertog  PHILIPS  CA  REL,  aan  w'ien  dit  werk  aldcrfchuldigll  door  my  opgeoffert  wordt,  hef  Wapen  van  f  alou¬ 

de  en  doorlugtige  Stamhuis  van  Aremberg  en  Aarfchot ,  waar  uit  hy  gelproten  is ,  op  ’t  heerlijklle  in  ’t  midden  ten  toon  :  Na  datfe  het 
lëlve  met  'Ridderlijke  Ordre  van  ’tGulden  Vlies, hem  onlangs  om  fijne  uytmuntende  Deugden  en  hoedanigheden  door  C  A  RE  L  de  II, 

Koning  der  Spaanle  en  Indiaanlë  Rijken  gefchonken ,  en  '  Hertoglijke  Statie  Tabbaart  omhangen  hebben ,  bekroonen  fy  het  lelve met 
“  de  Hertoglijke  Kroon.  A 
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KORTE  BESCHRYVINGE 

Van  het  feer  Vermaarde  en  Vermakelijke 

PERK™  ANGUIEN 

Gelegen  in  't 

GRAAFSCHAP  HENEGOUWEN. 

EN  Vermaarden  Lud-hof  van  het  Doorlugtige  Huys  van  Arembcrg  en 

IJ  Aarfchot,  genaamt  het  Perk  van  Anguien,  gelegen  aan  de  muren  van  het 

H  W&A  Stedeken  Anguien,  in’c  Graaffchap  Henegouwen,  naad  Godt  alleen  de 
welvaart  van’t  voorlz.  Stedeken ,  is  lbo  uyt (tekent  en  heerlijk  in  ontwerp  , 

ordre,  plantagic,  fonteyn  en  waterwerken  ,  kunlt  en  kodclijke  Cieraden  ,  omleg¬ 

gende  Lmdfdouwe  en  duylendderhande  veranderlijke  vermakelijkheden  meer,  dat 

het  niet  genoeg  kan  geprefen  worden.  Het  behoefd  nietvoorde  fchoonde  Lud-hof 

van  eenig  Koning  ter  Wacreldt,  nog  het  vermaarde  Tempe  te  wijken.  Hctgroot- 

degenoegenen  vermaak,  dat  Ik  foo  wel ,  als  den  Kundrijkenen  Vermaarden  Teke¬ 
naar  en  Etler  Romcyn  de  Hooghe  en  veel  andere  daar  in  gelchcpt  hebben ,  heefe 

Hemen  My  bewogen,  en  ten  hoogden  waardig  geagt,  dewijl  daar  van  nooyt  iets 

in  Print  is  afgebeeldt  ,  nog  aan  den  dag  gegeven,  het  lèlve  met  luden  yverby  der 

handt  te  vatten  en  op  dele  wijfe  uyt  te  geven;  om  een  ieder,  die  het  vermaak  kan, 

of  niet  kan  hebben  dit  aardfeh  Paradijs  in  ’t  leven  felf  te  fien  ,  met  deefe  af¬ 

beeldingen  en  meerder  inbeeldingen  van  ’t  leven  ,  op  haar  gemak  te  vermaken; 
en  het  aan  de  Wacreldt  des  te  vermaardcr  en  onderffclijker  te  maken.  Om  het 

Werk  te  meerder  klaarheydt  en  luyder  te  geven,  hebbe  lk  nodig  geagt  hier  byte 

half  vol  wade  menfehen  , Satyrs  en  andere  meer;  fommige  van  levens,  enfomraigevan __  _•   _ .  —  ....1  1.  »r..nl..l'>il  lor»  1  r.r\T  ffn  opni<T<*  1MO  PGw 

voegen  een  korte  bcfchrijvingc  en  vevklaaringe ,  van  het  geen  in  ieder  figur of afbeeidin- 

ge,  die  met  a.  b.  c.  getekent  fijn,  vertoont  wordt. 

De  twee  grootc  Figuren  of  Bladen  vertonen  het  generaal  van  ’t  Perk.  lbo  als  de  Parti¬ 
culiere  gefigten ,  die  in  de  volgende  klccndcr  figuren  of  bladen  fullcn  vertoont  worden, 

aan  malkandcrcn,half  in  Plan  en  half  in  Pci  Ipe£tif,geficn  worden. 

Figur  B  vertoont. 

EenLandtkaarrje  van  Anguien  met  fijn  naad  aanleggende  Landen  en  Steden,  tot  j 

diend  cn  gemak  van  den  Rcifiger ,  en  die  gcenc,  die  des  fielfs  gclegentheydt  tot  nog  toe 

onbekent  mogte  zijn ,  hier  by  gevoegr. 

Figur  C  vertoont. 

Een  platte  grondt  van  dit  leer  vermaarde  cn  vermakelijke  Perk  van  Anguien  ,  met 

fijn  Voetmaat  cn  verklaringe ,  van  alle  des  lelfs  deelen  in’t  byfonder ,  foo  als  die  door 
Cijfer  getallen  hier,  en  in  de  volgende  figuren  werden  aangewefen. 

Figur  D  vertoont. 

No.  2.  Een  grootc  en  fchooneTriumph-of  Eeren-poort  van  blaauwe  Arduyn-ftcen 

feer  heerlijk  na  de  Bouwkund  gebouwt ,  waar  boven  op  men  fiet  agt  gebocydc  Slaven 

van  meer  als  levens  groote,  uyt  witte  marmerdcen  foo  naturlijlecn  kundig  gehouwen, 

dat  voor  de  IchoondcRoomfe  Antiqucn  niet  behoeven  te  wijken;  en  tulfchcn  welke 

het  af-bceldtfil  van  een  der  Doorlugtigde  Hertogen  van  Arembergen  Arfchot  te  paard 

gedeltfal  worden. Dele  Poort  heeft  vier  openingen,doorwelkers'eene  men  fiet  No.^.en  7 
dc  fchooneen  by  na  onuytoogende  Allee  of  Laan  welkers  voorde  deel  aan  wederfijden  is 

beheyntmet  hooge  fchutten  van  net  gefchoorc  groente,  en  agterde  deel  is  beplant  met 

verlcheydc  ryen  van  Linde  bomen  aan  welkers  eynde  men  fiet  N0.4.  een  groot  Rond  en 

No.y.cen  Heerlijk  DoorlugtigPavillonofSpcel-huys.Door  de  tweede  openingfietmen 

na  No.  1 7.  de  groote  Vy  ver  en  No.  1  S.het  plaifante  eylandt  la  Motte  genaamt.  Door  de 

derde  fictmcn  na  No.  20.  de  Parterres  of  Cierperken  en  door  de  vierde  na  ’t  Hertoglij- 
kc  Kaftccl  of  Vcrblijf-huys.  het  geen  uyt  ieder  opening  gefien  wordt,  fal  elk  in  een 



byfondere  figurhicr  agter  vertoont  worden,  bchalvcnhct  HertoglijkcKaftcelofVer- 

blijf-huys  het  welk  den  Tekenaar  niet  af-gcbeeldt  heeft ,  om  dat  Haare  Hoogheden  al 
over  lang  van  concept  en  intentie  fijn  geweeft  ,  in  de  plaats  van  dit ,  het  geen  wel  een 

aanficnhjk  en  groot,  dog  antieqs  gebouw  is,  ccnnieu  en  veel  fchoonder  in  de  plaatste 
bouwen,  na  een  heerlijk  concept  of  ontwerp,  datalrcde  daarvan  gemaakt  is,  er.  veel 

fchoonder  in ’t  oog  der  aanfehouwers  lbude  fijn.  Van  dele Triumph Poort,  die  in  de 
vloer  fters-gewijfegepaveyt  is,  fijn  ontallijke  bedekte  Fontcynen ,  die  de  onkundige  en 

onnofclc  aanfehouwers  op  ’t  onvoorfienfte  verraden  en  verfchalken,  waar  van  die ,  die  in 
’t  midden  van  de  vloer,  van  een  ongemeene  dikte  en  kragt  is. 

Figur  Evertoont. 

No. 4.  Het  groote  Rondt,  het  geen  rontom  beflooten  wordt  met  (even  hooge 
Schutten  van  groente,  die  met  vlegten  en lchecren  gedurig  op  het  netile  worden  onder¬ 
houden  :  tegen  dele  komen  léven  groote  en  leven  klcene  Allées  of  Lanen  op  uyt  :  de  Te¬ 

ven  groote  zijn  van  ongemeene  breette  en  lengte, en  elk  met  een  bylbndcrcn  aart  van  Bo¬ 
men  in  verfcheyde  ryen  beplant,  waar  van  men  hier  fiet,  heteyndt  van  No.  7.  degroo- 
te  Laan  van  Linde.  No.  9.  de  Laan  van  Beuken ,  No.  10.  van  Eyken ,  No.  1 1 .  van  Ber¬ 
ken  en  No.  iz.  van  Abele  bomen.  Dit  voornoemde  Rondt  bevat  een  ronde  Visrijke 
Vy  ver,  van  lbo  klaaren  water,  datmenontallijke  Villen  van  verfcheyde  Soorten  met 

groot  vermaak  op  de  grondt ,  die  gepavey  t  is ,  kan  fien  Swemmen  :  de  lelve  is  rontom 

uyt  het  water  opgehaalt  met  een  hooge  muur  en  Balufter  van  arduyn-fteen  :  in’t  midden 
van  welke  Vy  ver  men  fiet  No.  y .  een  groot  en  Ichoon  Pavillon  of  doorlugtig  Speel-  , 
huys,  met  feven  hoeken ,  feer  rijkelijk  enmaffif  nadeBouwkunl  gebouwt  van  Mar-  i 

mer  en  Arduyn  fteen ,  het  fclvc  is  gepaveyt  met  een  Seven-Ster,  en  overdekt  met  een 
Welfïél  van  veertien  bogen,  die,  feer  konftig  tot  malkandercn  lopende,  het  wcrkfluy- 
ten  ;  waar  boven  op  een  Plat  is ,  geheel  met  loot  bedekt  en  rontom  befchut  met  een  Ba¬ 
lufter  ,  welkers  léven  hoeken  worden  geflooten  elk  met  een  Pcdeftaa1,waar  op  ieder  een 
groote  Leeuw  fit, die  hetWapen  van  Arcmberg  en  Arfchot  tuflehen  fijn  pooten  hout. Dit 
bovenwerk  wordt  ondcrfchraagt  door  veertien  fware  Colommen ,  die  op  haar  Pedcfta- 

lcn en Balufters ruften.  Aanden  ingangvanhet  felve  fietmen  twee  fchoonc  Beelden, 
van  meer  als  levens  groote  ,  en  van  geen  minder  kun  ft  als  op  de  Eeren-  Poort.  De 

Brug,  waar  over  men  derwaarts  gaat ,  van  een  groote  breette,  aan  wederzijden  mede 

meteen  Mafllye  fteene  Balufter,  is  aanmerkens  waardig:  zijnde  van  boute  luijken, 

waarondermen,  nader fclvcr  opening,  fiet  een  1  ware  houte  Trap,  met  Leuningen 

aan  wederzijden ,  die  foo  lang  is,  dat  hy  fonder  eenigeftyltc  van  d’aardc  kan  rijken,  tot 
boven  aan  het  Beeldt  van  Bachus,  en  foo  breet  dat  vier  menfehen  nevens  mal  kanderen 

daar  by  op  kunnen  gaan  :  dog  hoe  lang  en  hoe  fwaar  de  felve  mag  zijn ,  foo  kante  even¬ 

wel, met  behulp  van  een  VV ind-aas  en  tegenwigt,  gemakkelijk  en  in  een  ommefien,  door 

twee  Mannen  van  onder  dc  Brug  opgewonden  worden ,  tot  aan  het  voorfchreve  Beeldt 

vanBachus,  hctgecngcfchildcrtisopeendcur,  waardoor  men  opgaat,  ophetvoor- 

gemcltePlat,  gelijk  inde  volgende  figur  F  vertoont  wordt,  alwaar  men  over  het  gant- 
fche Perken  omleggende Landtsdou wc  het  fchoonfte  cn  vermakelijkfte  gefigt  heeft, dat ergens  in  de  W acrcldt  kan  gefien  worden. 

Figur  F.  vertoont . 

No.  8.  Dcgroore  Allee  of  L aan  van  Eflcheboomen  ,  waar  door  men  fiet  No.  4.  het 

grootcRondt,  deVis-rijke  Vyver  en  No.  5.  het  fehoone  Pavillon  of  Spcel-huys,met 

de  fware  Trap  daar  tegens  op  gewerkt,  gelijk  in  de  voorgaande  figur  E  breder  bc- 
ichreven  is.  Hier  agter  fietmen  de  brçede  Lanen  No.  iz.  van  Abele  cn  No.  15.  van Olmcbomcn. 

Figur  G  vertoont. 

No.  14.  De  Parnaflus  Berg,  die  alhoewel  nog  niet  ten  vollen  voltooyt,  waardig 

was  apart  vertoont  tc  worden  .•  delen  Berg  van  geen  kleene  hoogte  zijnde,  heeft  vijf 
ommegangen  beplant  met  hooge  fchuttcn  van  Hcrfèlter,  die  net  gefchooren  fijn,  waar 
door  men  fonder  eenige  moeyte  kan  opgaan,  tot  cp  den  top  van  de  felve  ;  waar  op  een 
Luft-prieel  is  van  de  voorlèyde  groente ,  waar  uyt  men  geen  minder  vermakelijke  iiyt- 
figt  heeft ,  als  van  het  voorgaande  Pavillon  :  behalven  dit  loo  vindtmen  gemeenlijk 
daar  rontöm  het  vermaak  van  dejagt,  of  door  den  ovcrvlocdt  van’tWildt  occafictot 
jagen  den  opgang  defer  Berg  relpondeert  regt  op  No.  6.  een  van  dc  zeven  Bolwer¬ 
ken,  die  ten  eyndc  van  dc  kleene  Allées  of  Lanen  komen,  cn’t  groene  Zeven  >verk, 
als  in  een  Schans  bcfiuyten.  Agter  in’t  verfchiet  fietmen  No.  iy.  de  groote  fteene Rmgmuur3waar  mede  dit  fchoonc  Park  beflooten  werdt. 



Een  der  vier  openingen  van  No.  2.  dc  Triumph  of  Eeren  -  Poort ,  in  de  figur 
D  hier  voor  in  ’t  geheel  vertoont  en  in  ’c  brede  befchreven  ,  waar  door  men  (iet 
No.  18.  het  leer  vermakclijke  Eylandt  genaamt  la  Motte;  zijnde  vierkant  en  uyt 
het  water  met  trappen  opgaande,  beplant,  behalvcn  d’anderc  bomen  ,  mctdriedub- 
bcldehooge  groene  fchuttcn ,  waar  in  hier  en  daar  verlchey  de  niflen  en  poorten,  die 

net  gefchooren  zijn ,  nad’  ordre  en  Bouwkunlt  zijn  verdeelt,  en  foo- wel  tot  Cicraadt 
•als  vermaak  Ilrekken.  Van  binnen  is  een  begin  van  een  fchoon  Grot-werk  cnFontcyn 
nade  ruftique  of  Tofcaanfe  ordre:  zijndede  grondt  daar  van  met  cierlijke  Loof- werken 
gepaveyt  van  Keyfteentjes  van  alderhande  Couleuren.  Dit  Eylandt  legt  in  No.  17.  een 

grootc  Vis-rijke  Vyvcr  ;  diegroote  vryheydt ,  koelheydt,  vermaak  en  te  gelijk  nut 

aan  dit  eylandt  geeft:  Vryheydt;  om  dat’qy  niemandt  aan  kan  komen,  of  hy  moct’cr 
aanvaren:  Koelheydt,  om  dat  het  ruymë  omleggende  water,  gemeenlijk  met  meer* 
der  windt  voorden,  dc  hitte  der  Son  en  foele  Lugt  verdryft  en  verdooft:  Vermaak  en 

nut  om’t  gedobber  en  gevaar  van  cierlijke  Gondels  cn  Barken,  op  d’uytheemfe  wijs 
gebouwt,  dat  men  daar  op  heeft,  terwijl  men  de  netten  van  alderhande  fchoone  Vis , 

te  gelijk  voor  plaider  en  menagie,  vol  det  ophalen.  Hieragter  detmen  No.  16.  deruy- 
me  en  fchoon  beplante  Dierguarde,  foowel  van  meenig-der-handc  Vreemdt ,  als  in- 

landtfch  Wildt rijkcliijk  voorden.  Daardoor  detmen  No.  iy.  de  grootc Ring-muur 
van  ’t  Perk. 

Figur  I  vertoont 

No.  20.  Eengrootcnen  ruymén  HofF,  verdeelt  met  breede  paden  in  vcrfcheydc 

Parterres  of  Cierpcrken  van  net  gefchoore  Palm  ;  die  lbo  verwonderlijk  fchoon  van 

Loof  enTrekwcrk  zijn,  offedoor  Arachne  felf  wel  eer  op  d’aarde  geborduurt  wa¬ 
ren.  In’t  breede  middel-padt  det  men  twee  fchoone  Fonteyncn  van  Marmer  en  Ar- 

duyn-fteen,  diefoo  wel  tot  vermaak  van  ’toog,  als  tot  bewatering  van  delen  HolF' 
Ilrekken.  Dc  paden  zijn  doorgaans ,  behalvcn  de  meenigte  van  fchoone  Valên,  voor¬ 
den  met  Bloem  of  Boom  gewaden,  verciert  met  (choonc  antique  Statucn  van  heel  cn 
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halfvolwaflemenfchcn  ,  Satyrs  en  andere  meer;  dommige  van  levens,  enfomraigevan 

meer  dan  levensgrootte;  ccnigevan  verguldt  ofgcfchildertLoot.cn  eenigc  van  Piey- 

ftcr  ;  fommige  van  Marmer  en  lommige  van  andere  ltecn.  Een  der  vier  openingen 
van  No.  2.  dcTriumph-Poort,  is  den  ingang  van  delen  Hoff,  welke  refpondcert  op 

het  grootc  middel-padt  van  de  fclvc,  en  op  d’andere  opening,  waar  door  men  det  na 
No.  18.  het  Eyland  la  Motte,  bcydc  in  devoorige  figuren  van  letter  D  en  H  elk  bv- 

fondcr  vertoont  cn  in’t  breede  belchreven.  Het  werk  het  geen  men  aan  wederzijden 
van  de  meer  gemelte  Triumph -poort  fier  ,  is  van  geen  Timmer  nog  Mctlel  werk,  j 

maar  alles  van  groente,  met  Niflen,  Poorten,  Pilaren,  Balcmentcn,  Kroonlijflenen  ' 
andere  Bouw-Cieraden  ,  foo  ordentlijk  en  net  na  de  Bouw-kunfl:  verdeelt  cn  gefchoo-  , 

ren,  als  eenig  Bouw-Mccfter  of  Beeldthouwcr  van  hout  of  Heen  het  felve  foudekon-  j 
ncn  maken.  De  hoek-eynden  van  dit  Werk,  worden  aan  wederzy  den  geflooten  met  j 

No.  19.  Een  ftcene  Luft-Huys ,  die  behalvcn  haar  fraayheydt  van  buytcn ,  van  bin-  1 
ncn  beflens  en  aanmerkens  waardig  zijn,  foo  om  de  cierlijke  Grotten  als  kundige  Fon- 

tcynen,  die  men  daarin  vindt,  w'ordende  door  haar  Water  -  werkingen  ,  Beeldt- 

jes  als  anders  daarin  vertoont  de  Doodt  van  PiramusenTisbe  ;  ald’Adtien  van  een  Be¬ 
legering;  hetfehietenna  dePapegaay  ;  ecnaccoordt  of  Vogcle-fang  van  vcclderhan- 
de  Vogelen  en  andere  rarigheden  meer  :  behalvendefeficnlijkc ,  zijnder  nog  ontal lij¬ 
ke  bedekte  Fontcynen,  lbo  wel  buy  ten, als  binnen  in  de  vloer,  terwijl  dc  onkundige  en  I 

onnoofele  aanfehouwers  met  de  groot  He  vcrwondcringen  aandagt  na  dit  binnewerk  fien, 

wordenlc  van  binnen ,  cn  alle  die  van  binnen  mcenen  t’  ontvlugten ,  worcjenlè  hier  door  • 
van  buytcn  verrafcht  cn  verlchalkt.  Delen  Hof  is  wederzijden  beflooten  met  hooge 

fchuttcn  van  net  gefchoore  groente  cn  aan  ’t  eynde  met  twee  gelijke  Ltift-huyfen ,  die 
regulieren  net  overdc  twee  voor  verhaalde  refponderen ,  maar  fonder  Fonteyncn  Grot 

werken  zijn  :  tuflehen  defe  bcydc  is  een  groote  Baluftcr,  verciert  met  Valên  en  Beel¬ 

den  cn  in’t  midden  vaiulc  felve,  No.  2  i.ccn  grootc  ronde  Trap,  waar  van  men  in  No. 
22.  dc  grooten  Bloem- 1  lof  gaat ,  die  hier  agter  inde  volgende  figur  K  breeder  vertoont 
en  befchreven  wordt. 

Figur  K  vertoont. 

No.  22.  gro  oten  Tbc  h  H  »?,  w-T.cc  op  een  leer  ; urdi ge  wijle  in  vcrfchcidsjccy* 



ken  en  bedden  is  verdeelt,  en  met  meenigte  van  fchone  Vafen  doorgaans  verciert,  die 

alle  met  groote  voorforge  Maande  in  Maandt  uit,  ja  felf  ten  fpijt  der  felle  Winter 
tijde ,  fo  rijkelijk  van  aldcrhande  lootten  van  Bloemen  voorfien  fijn  ,  dat  het  oog  door 
al  de  fchoonhedcn  van  couleurcn,  en  de  neus  der  Aanfchouwers  door  al  de  liefelijk¬ 

heden  van  reuk,  geheel  opgetogen  en  verbijftert  wordt.  In  ’t  midden  van  defelve 
fietmen  tot  bewatering  en  te  gelijk  tot  cieraadt,  een  fwarc  en  fchoone  Fontein.  Delen 

Hof  is  aan  wederlijden  mede  befloten  tuflehen  leer  fchoone  groene  fchutten ,  waar 

inhierendaartotcieraad,  eenige  groote  Poorten  en  Niflen  na  d’ordre  cn  Bouwkunft 

lijn  verdeelt ,  die  op  gelijke  wijfe  als  d’ andere  net  gevlogten  en  gefchoren  fijn,  in 
welke  Haan  en  leggen  verfcheide  fchoone  antique  cn  moderne  Beelden  ,  die  met 

haar  gl  in  Herige  wittigheidt  in  die  bruine  groene  hollighcidt,  fo  grooten  welftant  ge¬ 

ven,  dat  het  ongelooftelijk  is.  In  ’t  midden  van  ’t  einde  der  Parterren-Hof ,  indevoo- 
rigc  figur  I  vertoont  is ,  een  groote  ronde  trap,  waar  van  men  in  defen  Hof  (die 

veel  leger  als  de  voorige  leidt)  komt ,  op  ieder  tree  van  defe  fijn  aan  weder  lijden  fchoo¬ 
ne  Cafcades  of  water-vallcn  ,  waaruit  het  water  meteenfoct  cn  aangenaam  gcruifch 

gedurig  van  boven  tot  beneden ,  en  van  den  een  in  den  anderen  afvliedt.  En  aan  d’ecn 

en  d’ ander  fijdc  van  defe  trap,  is  totCieraadt  en  fchutting  van  de  grondt ,  een  fwaare 
fteene  muur,  die  doorgaans  is  verdeelt  en  geçiert,  met  Pilafiers,  fchoone  Grotwer¬ 

ken  en  Fonteinen ,  en  gedekt  met  een  fchoone  Kroon-lijH  cn  Balufter  van  fteenc  Pila¬ 
ren  cn  Pedeftalen ,  waar  op  Haan  agt  uitmuntende  Vafen  ,  en  agt  antiq.  Beelden ,  die 

elk  op  ’tkunftigfte  fijn,  waar  onder  fijn  de  twee  vermaarde  Gladiatores  of  Scher¬ 
mers  ,  die  aan  weder  lijden  van  defe  trap  liaan.  In  ’t  vcrlchiet  liet  men  wederom  No. 
2.  de  Triumph  Poort. 

Figur  L  'vertoont. 

No.  23.  Het  Labyrinth  of  Dool-Hof,  het  welk  in  ’t  vierkant  fokunflig  en  verma¬ 
kelijk  aangelegt  is,  of  ’twel  eervanDedalusfelfs  uitgevonden  was.  Dekeerenen  weder- 
keeren  daarin ,  fijn  aan  weder  zijden  beheinr  met  groen  gcfchoore  heggen,  die  fommige 
van  Palm ,  fommige  van  Taxis  ;  eenige  van  genever ,  eenige  van  huift  en  andere  we¬ 
derom  van  andeie  groente  gaplant  fijn,  die  nimmer  dor  en  worden,  en  in  de  barre  Win¬ 
ter,  fowel  als  in  de  groene  Somer  tijdt  het  oog  en  hert  der  Dooldcrs  kunnen  verlufti- 
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gen  :  boven  dien  fijn  hier  en  daar  tot  Cieraad  Sparre,  Pijn,  Larix  en  andere  Bomen, 

die  medealtijdt  even  groen  blijven ,  geplant.  In  ’t  midden  daar  ’tdool-eindis,  wordt 
nog  tot  meerder  Cieraadt  cn  verfrifling  van  de  moe  en  afgematte  Doolders ,  een  groo¬ 

te  cn  fchoone  Fontein,  die  Amphitrite  uitbeeldt,  gemaakt.  Dit  Dool-Hof  is  rontom 
bellooten  met  een  feer  hooge  Berceau  of  rond  bedekte  Galdcry ,  die  van  binnen  en  van 

buiten  van  groente  fo  digt  bevlogten ,  begroeit  en  net  gefchooren  is ,  dat  in  ’t  alder- 
heetfte  van  de  Somer  en  middag  Son  geen  warmte  daar  in  gevoelt  kan  worden  ,  en 

dicshalven  een  feerbequame  fchuil  en  ruft-plaats  is,  voor  die  geene  die  het  fien  meer , 

als  het  dooien  felf  lult,  of  die  van  ’t  dooien  verhit  en  vermoeit ,  haar  adem  (beken  te 
fcheppen. 

Figur  M  vertoont . 

No.  24.  Een  grooten  Hof,  die  verdeelt  is  in  agt  Perken  cn  een  groot  rond  in  het 
midden  ,  waar  rontom  tien  openingen  en  agt  groene  fchutten  die  onwcergadeVijk 

hoog  gegroeit ,  digt  gevlogten  en  net  gclchooren  fijn  ,  tegen  elle  van  welke 
van  binnen  Haat  een  hooge  Term  ,  met  een  uitfiekend  Rooms  Antiq  ,  Borfl- 

beeldt ,  van  witte  en  andere  marmerfleen  ,  daar  op.  d’Agt  Perken  hier  om, 
fijn  feer  ordentlijk  beplant  met  Nain  of  Dwergbcomtjes  :  dele  worden  alle  foo 

egaal  en  net  door  fnoejen  cn  fcheeren  klecn  gehouden  ,  dat’er  by  na  niet  een 
takje  of  blaadtjc  onordentlijk  aan  uitftcekt.  Niet  tegengaande  dele  bepaling  ,  1b 

fijnle  even  vrugtbaar  en  jaar,  op  jaar  met  defchoonfte  cn  uirgclefenfte  Vrugten  van 
de  Waercldt  vol  geladen.  Eoven  defe  aangenaamheidt,  fois  de  grondt  daar  onder  rog 
geciert  met  de  kunftigfle  Lcof  en  Trek  werken,  van  af  geileken  engefchoregras.  De¬ 

fen  Hof  is  in  ’t  vierkant  cn  gelijk  het  Dool-Hof  mede  befloten  met  een  feer  hooge 
Berceau  of  groen  bedekte  Galdcry  van  net  gcfchoore  Herfelter,  waar  in  tot  Cieraadt 

en  lugtigheidt  tagtigope  Nifi'en,  en  agt  Poorten  feer  regulier  en  ordentlijk  verdeelt 

fijn. 

Figur  N  vertoont. 

No.  16  Een  groot  vierkant  Perk,  het  welk  van  binnen  afecdeclt  is  in  vier  delen, 
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waar  van  d’  ccnc  al  leger  en  leger  at  gaat ,  als  d’  ander,  het  middelde  deel  is  een  vier-  i 
kant  Water,  in  welkers  midden  ftaat  een  feer  fchoone  Fontein  van  Marmerfteen, 

verbeeldende  de  drie  Gratiën  ;  welke  door  het  gedurig  fpringen  een  uirermaten  vers  en 

friffigheidt geeft ,  niet  alleen  aan  dit  Water,  maar  ookaan  dit  gantfehe  Perk.  D.t  Wa-  , 

ter  is° omfet ,  met  ontallijke  fchqne  Vaten  en  Tobbens ,  die  alle  voorden  fijn  met  d’uit- 

gelefenfte  Orange ,  Limoen,  Granaad,  Vijge,  Jafmin,  Myrte  en  andere  uitheem- 

leen  rare  Boom  en  Plant-gcwaflcn  ;  die  aan  d’  Aanfchouwers ,  door  den  overvloedt 

van  haar  Bloemen  en  Vrugten,  fo  lieffelijkenreuk.cn  door  haar  fpicgeling  in  ’t  helde¬ 
re  water,  eendubbeld  vermaak  geven.  Dc  twee  andere  vcrdeehngen,  die  daar  buiten, 

om  komen ,  hebben  elk  in  ’t  vierkant  een  Balufter ,  die  aanmerkens  en  verwonderings 

waardig  is:  fijnde  de  Pilaren  daar  van  ,  fo  wel  als  de  Pedcftalen,  alle  van  vcrfchcide 

groente,  die  felden  dor  wordt ,  geplant,  en  na  d’order  en  Bouwkunft  fo  net  gcvlogtcn 

en gefchoorcn ,  dat  dc  kunftigfte  Beeldthouwer  nog  Bouwmeefter  defelve  niet  vol¬ 
maakter  foudc  kunnen  maken:  de  Bafementen  hier  van  fijn  van  Palm,  het  middclllc  van 

Cornoelje  en  de  Kroon  en  boven  Cicraden  van  Taxis:fijnde  alle  de  Pedcftalen  nog  daar 

en  boven  elk  verciert  met  gefchore  bomen,  die  mede  nimmer  en  dorren.  Dc  derde 

en  buitenftcverdeeling,  die  twaalf  voeten  hoger  ,  als  de  binnenfte  is ,  wordt  mede  bc- 
flootcn  met  een  lchoone  groene  Berceau  of  overdekte  Galdcry  van  net  gcfchoore 

hcrfeltcr,  welkers  hoogte  twintig,  en  wijte  twaalf  voeten  is,  waar  in  hier  en  daar,  als  in 

dc  vorige ,  tot  Cieraadt  en  lugtigheidt ,  vcrfcheide  Niftcn  en  Poorten  verdeelt  zijn  ; 

waar  van  de  voor  naamfte  fijn,  die  van  den  ingang  en  die  aan  ’t  eindt,  regt  over  den  in¬ 

gang  rdpondeert  en  met  No.  25.  getekentis  ;  in  ’t  midden  van  dele,  ftaat  het  Beeldt 
van  den  vermaarde  Roomlchc  Hercules,  met  een  Arend  boven  fijn  Hoofd  ,  die  de 

Victorie  uitbeeldt  en  aan  wederzijden,  liaan  twee  Termen,  alle  van  Marmer  en  uit- ftekende  Kunft. 

Fignr  O  vertoont. 

No.  28.  De  onweergadelijke  Malie  Baan, die  omtrent  2700  voeten  lang, en  by  na  onuit- 

ogelijk  is;  de  Speel  Baan  is  lb  hart  en  effen  of  hy  poleift  was,  en  heeft  van  het  begin  tot  het 

einde  aan  weder  zijden,  tot  plaifier  en  veiligheidt  vandc  wandelaars  en  aanfchouwers, 

een  breede  wandel -plaats ,  die  omtrent  vier  voeten  hoger  ,  als  de  Speel  Baan  is,  aan 
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de  kanten  met  een  mafllve  fteene  Muur  opgehaald  is:  defe  wordt  aan  elke  buiten fijdc 

beflooten,  met  een  feer  hoog  en  groen  fchut  van  herfelter  ,  dat  met  vlcgtenen  fchee- 
ren  fo  digt  en  net  onderhouden  wordt,  datmen  in  al  die  langte  niet  een  takje  of  blaadtje 

buiten  order  fiet.  Aan  ’t  eindt  van  defe  Baan,  is  No.  29.  een  lchoon  doorlugtig  gebouw  , 

waar  in  dc  vermoeide  Speeldcrs  en  Wandelaars  kunnen  ruften  en  met  gemak  cn  plai¬ 

fier  ,  wederom  haar  adem  fcheppen,  terwijlfe  aan  d’eene  fijdc,  het  fchoone  perlpe- 

ctif  van  defe  Baan  en  aan  d’andcr  fijde,over  No.  17.  degrootc  Ring-muurd’omleg- 
gendc  Landsdouwe  fien  :  tot  meerder  vermaak  en  verfriffing,  ftaat  voor  dit  Ge¬ 
bouw  aan  dc  Baan-zijde  ,  een  verwonderlijke  Fontein ,  fijnde  een  ftaande  Beeldt 

van  Brons  ,  van  meer  dan  levens  grootte  ,  het  welk  met  de  handen  in  dc  fijden  cr> 
met  een  opgeheven  hoofd  uit  fijn  mondt,  met  een  ongemeenekragt ,  na  boven  fpuwt  ] 
een  ftraal  van  water,  van  uitftekende  hoogte  cn  dikte,  die  weder  nedcrvalt  in  een 

groote  ronde  fteene  kom,  waar  in  dit  Beeldt  ftaat,  en  uit  die,  weder  in  een  andere 
die  beneden  dc  grondt  is.  Men  fiet  hier  met  een  door  No.  27.  de  groote  Allee  of  Laan, 

aan  wederfijden  met  even  gelijke  Schutten  als  de  Baan  bellooten,  over  No.  57.  het 

groote  Meer  van  fijn  Hooghcidt  en  No.  54.  de  Moes-tuincn  op  No-  55.  het  Pavil¬ lon  van  Samfon. 

Fignr  P  vertoont 

N.  go.  Een  groot  rond  Ruïn.op  de  manier  als  het  Amphitheater  tot  Romen  gemaakt  : 
dit  is  door  by  lbndcre  kunft, van  groente  fo  naturlijk  en  levendig  na  gebootft  met  ftukken 
en  brokken ,  dat  het  de  vermaarde  en  vervallc  werken  der  Roomlchc  Antiquen  in  alles . 

behalven  de  couleur,  gelijk, is.  Sijndemet  verfcheyde  Beeftcn  en  andere  dingen  ,  die 

mede  van  groente  op  de  lelve  wijs  gemaakt  zijn ,  hier  en  daar  verrijkt.  Daar  binnen  is 

een  groote  ronde  Water-kom  enin’t  midden  van  dcfelvc,  een  feer  aardige  Fonteyn 

van  groen  gcfchoore  Palmbomen,  tuflehen  welkers  ftammen  en  groente  men  ontelba¬ 
re  watcrlchcuten  op  veelderhande  manier  fiet  uytfpringen,  en  weder  ncdervallen  in  dc 

voornoemde  Kom ,  die  rontom  opgchaald  is  met  een  fteene  muur. 

ro 



Figur  Q__  vertoont. 

Een  gedekte  van  No.  3y.  het  groote  Meer  van  fijn  Hoogheyd,  het  geen  gemaakt  is, 

omug  daar  op  te  vermaken  met  Gondels,  Barken,  en  andere  Vaartuygen,  dieopd'in- 
landtfche  en  uytheemfche  wijle  op  het  alderkoftelijkde  en  Cierlijklte  tcegctakelt  zijn. 

Aan  d’ecne  zijde  hier  van  ,  het  men  No.  32.  een  gedeelte  van  de  lchoone  Fonteyn  der 
Godinnc Venus,  van  een  uytdekend  concept,  maar  nog  niet  voltooyt.  Over  het 

Mccrfietmcn  No.  34.de  Mocs-tuynen ,  die  foo  wel  tot  Cicraadt  als  menagie  dienen  : 

defe  zijn  aan’tcyndcjof  de  buytcn  zijde  verciertmet  No.  33.  twee  Pavillons  of  Luft- 
Prieelen,  welkers  Pilaren ,  Lijden  en  andere  Geraden,  alle  van  groente,  na  de  Bouw- 
kund  zijn  geplant  en  met  vlegtencn  fchceren  in  haar  ordre  worden  onderhouden:  in 

d’ecnc  daat  een  groot  Beeldt  van  een  overwinnende  Samfon  ,  en  in  d’ andere  een  o- 
verwinnende  Hercules,  diebeyde  even  kundig  van  Marmer  gehouwen  fijn.  No.  33, 

de  laatde  van defe  twee,  wordt  hier  vertoont  met  fijn  voor- padt,  vcrciert  met  vier 

fchoone  Cafeades  of  Springende  Watervallen,  waar  van  het  water  fig  in’t  voorgemcl- 

teMecrontlad,  gelijk  mede  voor  het  andere  Lud- Prieel  vanSamion:  aan  d’cene  zij¬ 
de  fietmen  hier  nog  verlchcyde  nieuwe  werken  aanmaken  en  d’on  vol  maakte  voort 
voltooyen. 

Figur  R  vertoont. 

Een  fcer  lange  en  ruymc  Allee  of  Laan,  aan  wedcr7ijdcn  met  hooge  groene  Schut¬ 
ten  ,  als  hier  voor  meermalen  vertoont  zijn ,  beheynt,  Dele  refpondeert  regt  op  N0.22. 

de  Bloem-Hof  en  No.  36.  het  groote  Rondt,  hetwelk  beflooten  wordt  met  eencier- 
lijke  groote  deene  poort ,  op  welkers  beyde  zyden  daan  twee  uytdekendc  beelden  :  de 
Deuren  daar  van ,  zijn  van  doorlugtig  Yler  traliewerk  ,  waar  door  mcnfict  tegen  een 

flaauwe  opgaande  Berg,  op  welkers  top  daat  een  groote  Lindc-boom,  die  het  gefigt 
aldaar  fluyt.  Defe  Berg  is  aan  weder  zijden  beplant  met  een  vier  dubbelde  drçef  van 

hooge  Sparre- en  Linde-Boomen ,  die  aan  ’t  gefigt  een  bylbnderc  weldant  en  bcval- 
lighcydt  geven.  In  ’t  midden  is  defe  Laan  door  een  water  doorgelhcden  ,  waar  over 
een  eierlijke  Brug  legt,  aan  welkers  ccne  zijde  men  (iet  No.  34.  de  Mocs-tuynen  en 
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No  35-.  het  groote  Meer  van  fijn  Hoogheydt,  en  aan  d’andere  zyde  No.  37.  de  Medicijn 
tuyncn  ,  en  dcStadts  Veden.  Hier  mede  dillen  wy  om  de  kleenheydt  van  onfe  plaats 

dele  befchry  vingc  af  breken  en  duy  ten. 

Hoe  groot  dit  Werk  van  beflag  is .  foo  is  het  evenwel  voor  den  Tekenaar  nog  veel 

te  klecn  gevallen,  foo  om  het  leven  na  de  grootsheydten  Grootheyd  van  haar  waarde, 

als  na  de  kunften  rijkelijkheydt  van  fijne  gedagtenuit  te  beelden.  Hy  heeft, op  het  al¬ 

oude  Voor-regt  der  Schilderen  en  Poëten,  het  geen  hier  of  daar  aan’t  leven  gebrak 
of  mis-dondt,  op  het  bede  nadekund  verbetert  of  uytgclaten ,  en  hetgeen  het  werk 

hier  of  daar  wederom  verderen  of  verrijken  kon,  na  fijn  bede  oordeel,  daar  by  ge¬ 

daan.  Indien  de  kund-lievende  Aanfchouwer  of  Lefer  in  defe  afbeeldingen  dan  iets 

vindenmogte,  dat  met  het  leven  of  de  natuur  felf  foo  even  en  net  niet  over  een  mogte 

komen ,  foo  gelieve  Hy  ’t  daarom  niet  te  ligt  te  veroordelen ,  maar  het  ten  beden  aan 

te  nemen,  gelijk  het  Hem  aangeboden  wordt  door  uw  toegenege. 

NICOLAUSVISSCHER. 

t’AMSTELDA  M 

By  N I C  O  L  A  U  S  V 1 S  S  C  H  E  R ,  op  den  Dam  in  de  Viflcher. 

met  Privil:  vata  dc  Heercn  Staten  Generaal. 
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llANGUIEN  met  SYTsr  OMLEGGENDE  LANDEN  EN  STEDEN  d, 
N.Viffch. 

Cé/r.tlï) 

Ov  IIKN  \I-A 

yl3ru‘n' 

'Rabajï1: 

«a*  tïUUÏ 

S*rt  * 

.<t*vék Roeles  i  ï_' 

Lat. 

(sSGuill.. 

£  ZtÀfiy 

v\/ 





z  1  dre  tnumfhale  ou  Porte  du  Parc . 

$  Grand  allee  vers  le  arand  Pavillon 

$  U  Grand  Pavillon  .  j.8  la  .Hotte 
tr  s*r.-  Tri.il  Jt  i  Sfaet 

z . Tt'iumfl-jBooia  ojt  Poort  Tan  t  Parc, 

j  Groote  .illee  ojt  groene  laan- na  t  j/roote  PaviUoen 
K  t  Groot  Pavtlhcen  j8  la  -Hotte.* 

*  .1m/itUdm  .‘J*s  .VuetsM  Th/fcti 



a,  71  on  J  daer ygroote  en?  Lleene  allées  op  uytkomen.y  tGrootPavidoen . 

q  Allee  cfXaan  van  Jleuleleomen  10  Allee  of  Laan  van  Cyleloomen  . 

:  i  A  aan  van  IBerke  l  o  omen  12  Laan  van.  Aleleloomen 

it.hnJuZlm  cJujc  Vipcler 

£  Pondeau.  de  ce  vient  y  grandes  et  ?  petites  Allées. 

?  le  Grand  Pavillon .  o  Allee  desdTaus .  10  Allee  des  Clenes  . 

ai  Allee  des  Tleuleaiuc  22  .dllee  des  Jleiipliers  hlanc . 

vil  Jes  t?Lus  Gtttemlj 



£  Rend  daar  ?  (çrbote  etvj 

5  t  Groot  Ravidiven  S.  ~dllee'  ofXac* 

12.  -d 'Idee '  of  Raan.  van  „dbe/ebcomen 

ri  van  £jféboomen. 

i $  Olmeboomen  . 
.Im/teUzm  chez  .YtccLis  3  ’i/Tcher  . 

£ .  le  Grand Raonldon  S  -dllee  des  dTrenes  . 

i2~dîleé  des  Retiphers  blanc  il,  ~dldee  des  Ormeaux  . 

i’tc  Prévit  Jej  t/ïz/ÿ  Qemrjls 





2  'Pruimpk-ioofg  ojt  Poort'  van  t  Perk  . 
-tg  d  Oude  rtnamuur  van  t  Perk 

16  Dtergaerde .  ij.  de  Th/ver . iS .la.iio/te  . 

a  -4  mpeUam  cJ>»x  .  \uvl*J  ~)’ijfcf>er  * 

2.  /  -2rc  Prtomphale  eu  Porte  du  Parc 

i$ .  la  Tlte/le  muraille  du  Parc  if  Garenne 

î y  U  Vüvter  . ±8.  kt  .flotte . 
’C  Frrvt/-  tes  £fi*ts  G-tntrjJj 



2  Iriumjrhboqy  of  Toort  van  t  Tori 

xS .  la.  flotte .  j a  Fonteynarotten  . 

z.  1-J.rc  Ir’iornp/rale  ou.  Forte  du  Tare ■  .1 

j S .  la.  ~dotte . xg  .  frottes  des  Fontaines . 

zo.  Far  ter  res  of  CierjxerAeu  van.  Talm. 

,  J  -f  mjterZm  cAcx  .  l-'iflcAer- 
zo .  Farterres  des  "Fleurons  . 

avec  frtvtt  Je  s  tjâus  G-eneraJj 



qTIrtumph -loop  ojt  Foort  van  t  Ferd. 

ia .  Fonteynarotten  .  21 .  Gfpote  ronde  trap. 

22  Floemlo/  en  Hlcernper&en 

2.  /  .Irc  Frionpla/e  ou,  Force  du  Farc  . 

ia  Grottes  des  Fontaines  zi  Depre  ronde. 

zz  .  Far  terre  s  des  Fleurs . 

c  frtvst  tes  Cpats  Qe  ne  rets  . I - im/terCtm  cAee  S^ucUs  VpiAt 



.imjetrjtm.  cAejr  -Ytcciaj  "i'tflcht Pr  tv  tl  Jet  Sjsutj  Gsrumlt 



a  .4m/tcr./.tm  chex  JïîccLu  Vt/scAer  avec  Privtl  Jes  l/caes  Générais 



zg.  O  rang  ten.  M'ojf  met  Je  marmere  Tonteyn  van 

de  Jrte  Grattent. 

z6 .  JtonJ  van  .foret Je  s  met  twee  termen  aan  Je  JyJen. 
*.4m/t*ldUjn  4 .fret  .V/.vZu  VyffcAer  *rec 

zy.  Orangerie  avec  la  Je  ne  ai  ne  marbre  Je 

trots  Grâces . 

zG  JlonJeau  Je  Jfcrculc  avec  Jeux  termes. 

tnvil -  Jti  SjTétrj  ûcmnt/j 

X 



zy.  Groote  .dllee'  cjt  laan  na  Ie  Samjên  zS  de  -Italie  laan . 
zû  -  Halteluys  en  Pbnteyn  .  jj  Pa  vulleen  van  Sam/èn  . 

$£,.  Jioesthuynen . jy  't  .Heer  van Jyn  Hoojfreyt. J  -frr:/êtlli/n  .  Atz  ZTttflts 

zy.  Grande  ~4l£ec  vers  le  /Pavillon  le  Sam/on  zS  le  ̂ H aille 

za  ■  Re traite  et  Fontaine  lu  .Maille  33. Pavillon  le  Sam^on. 

34.  Jardin  i  1  le  rie  jrotqyere ...  .33  IJtasuf  le  /on  Altejfë  . 
/.  frcyil  tes  t/CJts  ètMzrjlt 





.  \ 

£en  gedeelte  van  de  'Ponteyn.  van  llenus 
22  .  Taviduen  van  Sarn/bn.  24-  -Moes  tlmynen . 

22-  dfe  t  -Meer  von  Jï'ri  ddoogheyt'. 
*  ■  l  m/ielJ.im  ciez  jMceks 

22.  Une  yartie  de  la  'bFontame  de  'demis 
22 ■  Pavillon  de  Samfbn.  24  ̂ /ar dm  s  d  herle  y  o  tig  ere  . 

22  ■  £jtarg  de  Jon.  .dltejfe. 
vjffçher  eatoC  frivii  Je  3  £Jhe*s  te  ne  reis 



A 'Loestbuynen.  . 

$f.  Groot  rond,  met  de  bouteveue  cjr  den,  berg. 

27.  Aledecyntbuyncn. 
A  .1  m/CeLLim  ctej  OflCàlaj  Vÿ/cltr 

$£.  les  far  dm  s  d  herbe  jrotugere  . 

$£ .  Grand  rondeau  avec  le  bouteveue  fur  la  montagne . 

.  les  fardais  médicinal  s  . Frtvil-  Jtt  IJcAtt  OerurOi 

R 






